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1.

ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

1.1.

Ευρωπαϊκά πρότυπα
Τα πρότυπα είναι προαιρετικά έγγραφα που καθορίζουν τεχνικές ή ποιοτικές
απαιτήσεις τις οποίες µπορούν να πληρούν τα υφιστάµενα ή µελλοντικά προϊόντα,
παραγωγικές διαδικασίες, υπηρεσίες ή µέθοδοι. Τα πρότυπα προκύπτουν από την
εθελοντική συνεργασία µεταξύ της βιοµηχανίας, των δηµόσιων αρχών και άλλων
ενδιαφερόµενων µερών που συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός συστήµατος που
στηρίζεται στον ανοιχτό χαρακτήρα, τη διαφάνεια και τη συναίνεση.
Τα πρότυπα προωθούν το εµπόριο λόγω της αποτελεσµατικής µείωσης του
κόστους και της µείωσης των ασυµµετριών πληροφόρησης µεταξύ της προσφοράς
και της ζήτησης, ιδίως στην περίπτωση των διασυνοριακών συναλλαγών. Αρκετές
οικονοµετρικές µελέτες έχουν αποδείξει µια σαφή σύνδεση, σε µακροοικονοµικό
επίπεδο, µεταξύ της τυποποίησης στην οικονοµία, της αύξησης της
παραγωγικότητας, του εµπορίου και της συνολικής οικονοµικής ανάπτυξης. Το
οικονοµικό όφελος της τυποποίησης µπορεί να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των
διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µελέτες δείχνουν ότι ο αντίκτυπος
των προτύπων στην ετήσια αύξηση του ΑΕγχΠ θα µπορούσε να κυµαίνεται από 0,3
έως 1 ποσοστιαίες µονάδες. Για τη Γερµανία οι επιπτώσεις αυτές υπολογίζονται στο
1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, για τη Γαλλία στο 0,8% και για το
Ηνωµένο Βασίλειο µόλις στο 0,3%.
Μια από τις ιδιαίτερες παραµέτρους της εθελοντικής συνεργασίας µεταξύ της
βιοµηχανίας, των δηµόσιων αρχών και των άλλων ενδιαφερόµενων µερών στην ΕΕ
είναι ο αυξανόµενος αριθµός των ευρωπαϊκών προτύπων που θεσπίζονται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης (ΕΟΤ)1 και τα οποία εφαρµόζονται σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΕΟΤ είναι ανεξάρτητοι οργανισµοί που
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Για τη βιοµηχανία, τα ευρωπαϊκά πρότυπα
συνοψίζουν τις βέλτιστες πρακτικές σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, επειδή
ενσωµατώνουν τη συλλογική εµπειρία των φορέων που συµµετέχουν. Η
µεγαλύτερη πλειονότητα των ευρωπαϊκών προτύπων εξακολουθούν να
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Οι ΕΟΤ είναι: η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), η CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) και το ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων).
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θεσπίζονται κατόπιν πρωτοβουλίας της βιοµηχανίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι
τα µέσα αυτά ανταποκρίνονται κυρίως στις ανάγκες των επιχειρήσεων και είναι
κυρίως ιδιωτικά κατευθυνόµενα.
Η ευρωπαϊκή τυποποίηση ήταν εξαιρετικά επιτυχής και µία από τις κινητήριες
δυνάµεις για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς εµπορευµάτων. Τα ευρωπαϊκά
πρότυπα αντικαθιστούν τα εθνικά και συχνά αντικρουόµενα πρότυπα, τα οποία, ως
τέτοια, µπορεί να δηµιουργήσουν τεχνικά εµπόδια σε µια εθνική αγορά. Πολλά
ευρωπαϊκά πρότυπα αναπτύχθηκαν από τους ΕΟΤ µετά από αίτηµα της Επιτροπής.
Ένα µεγάλο ποσοστό αυτών των προτύπων που εξέδωσαν οι ΕΟΤ κατόπιν αιτήµατος
της Επιτροπής, τα λεγόµενα "εναρµονισµένα πρότυπα", εξασφαλίζουν ότι τα
προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη νοµοθεσία της ΕΕ
για την εναρµόνιση. Η συµµόρφωση προς ένα ευρωπαϊκό εναρµονισµένο πρότυπο
εγγυάται τη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
απαιτήσεων ασφάλειας, που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία εναρµόνισης της
ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση των εναρµονισµένων προτύπων παραµένει προαιρετική και ο
κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιεί κάθε άλλη τεχνική λύση η οποία
καταδεικνύει ότι το προϊόν του πληροί τις βασικές απαιτήσεις. Το ποσοστό των
ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία είναι εναρµονισµένα πρότυπα έχει αυξηθεί τις
τελευταίες δύο δεκαετίες από 3,55% σε 20% το 2009.
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η τυποποίηση είναι πολύ αποτελεσµατικά εργαλεία
πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα και η
τυποποίηση έχουν ευρύτερα οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονοµία, χρησιµοποιούνται
ως µέσα πολιτικής για να διασφαλίζεται, µεταξύ άλλων, η διαλειτουργικότητα των
δικτύων και των συστηµάτων, η απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και
περισσότερη καινοτοµία και κοινωνική ένταξη.
Η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο σε πολλά
ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ασφάλεια του καταναλωτή είναι συνήθως πρωταρχική
µέριµνα για τη σύνταξη και υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προτύπου. Αντίθετα, όταν
προκύπτει ένα ζήτηµα ασφάλειας ενώ το προϊόν έχει ήδη διατεθεί στην αγορά (για
παράδειγµα, ως αποτέλεσµα της επιθεώρησης της εποπτείας αγοράς), το πρόβληµα
αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση ενός νέου προτύπου ή την
αναθεώρηση του υπάρχοντος. Κατά συνέπεια, υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της
τυποποίησης, της ασφάλειας των προϊόντων και της εποπτείας της αγοράς, η οποία
θα ενισχυθεί στη µελλοντική αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου για την
εποπτεία της αγοράς.
Τα ευρωπαϊκά και τα άλλα πρότυπα είναι απαραίτητα για την ψηφιακή
κοινωνία, ώστε να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των δικτύων και των
συστηµάτων, ιδίως στον τοµέα των ΤΠΕ. Σε µια κοινωνία που κινείται στους
ρυθµούς της ψηφιακής εποχής, οι λύσεις των ΤΠΕ χρησιµοποιούνται σε
οποιονδήποτε οικονοµικό τοµέα καθώς και στην καθηµερινή µας ζωή. Οι λύσεις, οι
εφαρµογές και οι υπηρεσίες των ΤΠΕ πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν
µεταξύ τους, θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές. Η διαλειτουργικότητα απαιτεί
πρότυπα.
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1.2.

... σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο παγκόσµιο περιβάλλον
Ωστόσο, ο κόσµος έχει αλλάξει. Στο παρελθόν, τα πρότυπα περιορίζονταν σε
πρότυπα για τα προϊόντα, όµως εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε πρότυπα για
την επεξεργασία και την παραγωγή που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Στο
µέλλον, η ευρωπαϊκή τυποποίηση θα διαδραµατίσει καίριο ρόλο σε ένα ευρύ
φάσµα τοµέων, ευρύτερο από ό,τι σήµερα, που θα κυµαίνεται από την υποστήριξη
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, την προστασία του καταναλωτή, τη βελτίωση
της προσβασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των ηλικιωµένων έως την
αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και της πρόκλησης της
αποτελεσµατικότητας των πόρων. Ένα συνολικό, αποτελεσµατικό και τεχνικά
επικαιροποιηµένο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης θα απαιτηθεί για να
ανταποκριθεί ταχέως στις εξελισσόµενες ανάγκες σε όλους τους τοµείς. Το σύστηµα
αυτό θα βασιστεί στα θετικά του υφιστάµενου συστήµατος, αλλά επίσης θα πρέπει
να είναι ευέλικτο και να ανταποκρίνεται στην αντιµετώπιση των µελλοντικών
προκλήσεων που προκύπτουν.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, στους τοµείς όπου η Ευρώπη είναι η κινητήρια δύναµη
της καινοτοµίας στην ανάπτυξη νέων τύπων εµπορεύσιµων αγαθών, υπηρεσιών και
τεχνολογιών, για παράδειγµα σε τοµείς όπως τα ηλεκτρικά οχήµατα, η ασφάλεια, η
ενεργειακή απόδοση και τα έξυπνα δίκτυα, η δηµιουργία του ευρωπαϊκού προτύπου
να πραγµατοποιηθεί άµεσα µε στόχο να καταστεί ένα διεθνές πρότυπο. Αυτό θα
µεγιστοποιήσει το πλεονέκτηµα της πρώτης κίνησης και θα αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αν και ο
ρόλος των ΕΟΤ είναι ζωτικής σηµασίας, οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην
παράδοση του προτύπου θα οδηγήσουν στην άµεση νοµοθετική δράση εκ µέρους
της Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου του 2011 επιβεβαίωσε ότι η
τυποποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τόνωση των ιδιωτικών
επενδύσεων στα καινοτόµα προϊόντα και τις υπηρεσίες και ότι οι διαδικασίες
τυποποίησης πρέπει να επιταχυνθούν, να απλουστευθούν και να
εκσυγχρονισθούν. Είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ευρωπαϊκή οικονοµία η
ευρωπαϊκή τυποποίηση να προσαρµόζεται περαιτέρω στο ταχέως
µεταβαλλόµενο παγκόσµιο τοπίο και οικονοµικό περιβάλλον. Οι κύκλοι
καινοτοµίας γίνονται όλο και πιο σύντοµοι, η σύγκλιση των τεχνολογιών, ο έντονος
παγκόσµιος ανταγωνισµός και η εµφάνιση νέων παγκόσµιων παικτών θα µπορούσε
να εγείρει ανησυχίες για τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης
όσον αφορά την προσαρµογή του σε αυτές τις προκλήσεις. Στη νέα παγκόσµια
εποχή, ο ρόλος της πολιτικής της διαδικασίας τυποποίησης δεν µπορεί να
περιορίζεται στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Σήµερα, η τυποποίηση
συντελείται όλο και περισσότερο σε παγκόσµιο επίπεδο σε πολλούς τοµείς, και
συχνά, όπως στον τοµέα των ΤΠΕ, µέσω των δυναµικών και ταχέων φόρουµ και
κοινοπραξιών. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική χρήση των προτύπων από τη µια
πλευρά και η ευρωπαϊκή τυποποίηση από την άλλη είναι στοιχεία στρατηγικής
σηµασίας για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και ένα βασικό
εργαλείο για τη διάδοση της γνώσης, τη διαλειτουργικότητα, την επικύρωση νέων
ιδεών και την προώθηση της καινοτοµίας. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά πρότυπα µπορεί
να συµπληρώνουν αλλά δεν υποκαθιστούν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία ούτε
αποτρέπουν τον ευρωπαίο νοµοθέτη από την αντιµετώπιση σηµαντικών θεµάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η ευρωπαϊκή τυποποίηση θα επεκταθεί σε νέους τοµείς και θα καλύπτει νέα θέµατα.
Σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο και παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό πλαίσιο, τα
πρότυπα περισσότερο από ποτέ θα αποτελέσουν ένα ανεκτίµητο εργαλείο για το
διεθνές εµπόριο. Ωστόσο, η επιτυχία της εφαρµογής των ευρωπαϊκών προτύπων
θα εξαρτηθεί από τη νοµιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών
υιοθέτησής τους. Ο συµπεριληπτικός χαρακτήρας και η ταχύτητα της διαδικασίας
θα πρέπει να βελτιωθούν άµεσα, αν θέλουµε τα ευρωπαϊκά πρότυπα να
διαδραµατίσουν έναν παγκόσµιο ρόλο.
Η τυποποίηση θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη στήριξη της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, όπως
ορίζεται σε διάφορες εµβληµατικές πρωτοβουλίες. Η Ένωση καινοτοµίας2
υπογραµµίζει ότι ένα δυναµικό ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης που να απαντά
στις προκλήσεις είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της καινοτοµίας. Η εµβληµατική
πρωτοβουλία «Βιοµηχανική πολιτική»3 τονίζει την ανάγκη για µια ευρωπαϊκή
τυποποίηση που θα ανταποκρίνεται ιδιαίτερα σε έναν ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο,
για να στηρίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην παγκόσµια αγορά και για να
καλύψει τις ανάγκες τόσο της βιοµηχανίας όσο και των δηµόσιων αρχών. Το
ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη4 τονίζει τη σηµασία των προτύπων των ΤΠΕ
στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των συσκευών, των εφαρµογών, των
χώρων συσσώρευσης δεδοµένων, των υπηρεσιών και των δικτύων. Και η
εµβληµατική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους
πόρους»5 υπογραµµίζει τον σηµαντικό ρόλο των προτύπων για την ενθάρρυνση της
οικολογικής καινοτοµίας. Η τυποποίηση διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο σε
µέτρα πολιτικής, όπως η «Πράξη της ενιαίας αγοράς» 6, η «Ανακοίνωση για την
εµπορική ανάπτυξη και τις παγκόσµιες υποθέσεις»7 και η στρατηγική για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες 2010-20208. Γίνεται επίσης λόγος για την ευρωπαϊκή τυποποίηση
διαµορφώνει επίσης την αναθεώρηση του «νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις» για
την Ευρώπη9. Η ανακοίνωση σχετικά µε «µια νέα απάντηση σε µια µεταβαλλόµενη
γειτνίαση»10 αναφέρεται επίσης στην ανάγκη οι χώρες εταίροι να υλοποιήσουν τις
δεσµεύσεις τους για την ανάληψη των προτύπων της ΕΕ στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων µε σεβασµό στις σφαιρικές και σε βάθος συµφωνίες ελεύθερων
εµπορικών συναλλαγών.
Ένα ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης που θα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη
2020» για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη θα πρέπει να
ικανοποιεί τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:
(1)
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Τα πρότυπα πρέπει να είναι γρήγορα διαθέσιµα - κυρίως αλλά όχι µόνο για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπηρεσιών και των
εφαρµογών στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
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επικοινωνίας, έτσι ώστε η Ευρώπη να µπορεί να αποκοµίσει πλήρως τα
οφέλη των ΤΠΕ. Τα πιο σηµαντικά πρότυπα ΤΠΕ που αναπτύχθηκαν από
τους ΕΟΤ ή από τα παγκόσµια φόρουµ και κοινοπραξίες για τις ΤΠΕ, υπό
την προϋπόθεση ότι τα πρότυπα αυτά πληρούν ένα σύνολο ποιοτικών
κριτηρίων, θα πρέπει να διαδραµατίσουν πιο σηµαντικό ρόλο στην
εκπλήρωση των στόχων της δηµόσιας πολιτικής και των κοινωνικών
αναγκών. Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση των προτύπων αυτών στις
δηµόσιες συµβάσεις, ή για τη διευκόλυνση της χάραξης πολιτικής και
νοµοθεσίας.
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(2)

Η τυποποίηση εντός της ΕΕ θα συνεχίσει να συµβάλλει σηµαντικά στην
ευρωπαϊκή οικονοµία. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι ισχυρά στρατηγικά
εργαλεία για να αυξήσουν οι επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητά τους.
∆εδοµένου ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα χρησιµοποιούνται κυρίως από τις
επιχειρήσεις ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της διείσδυσης στην αγορά των
καινοτόµων προϊόντων και στη µείωση του κόστους παραγωγής, τα πρότυπα
πρέπει να συµβαδίζουν µε ολοένα ταχύτερους κύκλους ανάπτυξης
προϊόντων.

(3)

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καταρτίζονται από τους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς τυποποίησης θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αυξανόµενη
ζήτηση, ως εργαλείο για την υποστήριξη πολλών ευρωπαϊκών πολιτικών
και νοµοθεσιών. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση έχει και θα έχει σηµαντικό
αντίκτυπο στην υποστήριξη της ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και
στην πρόληψη της δηµιουργίας εµπορικών φραγµών εντός της ΕΕ. Η χρήση
των προτύπων ως εργαλείο πολιτικής έχει καταστεί δυνατή χάρη στην
µακροχρόνια παράδοση της ισχυρής εταιρικής σχέσης µεταξύ εθελοντών
εµπειρογνωµόνων από τη βιοµηχανία, των δηµόσιων αρχών της ΕΕ, των
ΕΟΤ, των Εθνικών οργανισµών τυποποίησης και άλλων οργανισµών
κατάρτισης προτύπων. Οι ΕΟΤ είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της
ανάπτυξης και την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων σε συνεννόηση µε
τα µέλη τους11.

(4)

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα επηρεάσουν όλο και περισσότερες οµάδες της
ευρωπαϊκής κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων όλων των
ειδών και πολλών µεµονωµένων πολιτών. Το πρότυπο είναι το αποτέλεσµα
µιας συναίνεσης που επιτεύχθηκε από εκείνους που συµµετέχουν στην
ανάπτυξή του. Ένα αρκετά ευρύ φάσµα συµµετεχόντων είναι απαραίτητο για
να γίνει αποδεκτό ένα πρότυπο τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους
καταναλωτές. Το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης πρέπει να γίνει όσο το
δυνατόν πιο περιεκτικό, µε όλους τους εταίρους να δεσµεύονται σε ένα
σύστηµα που στηρίζεται στις βασικές αξίες του ανταγωνιστικού χαρακτήρα,
της διαφάνειας και της επιστηµονικής αρτιότητας. Η συνεχής βελτίωση των
δοµών τυποποίησης και διακυβέρνησης θα απαιτήσουν επίσης
αποτελεσµατική και στενότερη συνεργασία µεταξύ όλων των εταίρων,

Τα µέλη της CEN και της CENELEC είναι οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης, ενώ το ETSI
χρησιµοποιεί ένα «µεικτό» µοντέλο, στο οποίο τα µέλη από τη βιοµηχανία συµµετέχουν άµεσα στην
ανάπτυξη προτύπων, µε τις Εθνικές Επιτροπές να συµµετέχουν στην τελική φάση για τη συµφωνία
ενός ευρωπαϊκού προτύπου.
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κυρίως µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης, καθώς και,
αφενός, µεταξύ των εθνικών οργανισµών τυποποίησης, και αφετέρου των
δηµοσίων αρχών και των νοµοθετών.
(5)

Τα πρότυπα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσµια
αγορά, δίνοντάς τους πρόσβαση σε ξένες αγορές και δηµιουργώντας
επιχειρηµατικές συνεργασίες σε όλο τον κόσµο.

Η στρατηγική αυτή καθορίζει ένα πακέτο µέτρων, τόσο νοµοθετικών όσο και µη
νοµοθετικών. Τα νοµοθετικά µέτρα περιλαµβάνονται στη συνοδευτική πρόταση
κανονισµού σχετικά µε την τυποποίηση, η οποία επικαιροποιεί και συνδυάζει την
ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία και συνοδεύεται από µια έκθεση εκτίµησης των
επιπτώσεων12. Τα µη νοµοθετικά µέτρα περιλαµβάνουν δράσεις που πρέπει να
ληφθούν από την Επιτροπή και µια σειρά συστάσεων που απευθύνονται σε άλλους
παράγοντες του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης.
Όλα αυτά τα µέτρα βασίζονται στα αποτελέσµατα µιας ευρείας κλίµακας
επανεξέτασης του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης, που πραγµατοποιήθηκε
την περίοδο 2008-2010, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης EXPRESS13, δύο
δηµόσιες διαβουλεύσεις, τη λευκή βίβλο για τον εκσυγχρονισµό της τυποποίησης
των ΤΠΕ στην ΕΕ14 και µια σειρά από εις βάθος µελέτες. Επίσης, η έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου του 2010 σχετικά µε το µέλλον της
ευρωπαϊκής τυποποίησης15 τονίζει, µε βάση τα πλεονεκτήµατα και τις βασικές αξίες
του υπάρχοντος συστήµατος, τη βελτίωση των κενών και την επίτευξη κατάλληλης
ισορροπίας µεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών και διεθνών διαστάσεων.
Η σηµασία της ευρωπαϊκής τυποποίησης για την ευρωπαϊκή οικονοµία και την
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνεπάγεται ότι θα πρέπει, σε
µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική, να αξιολογείται τακτικότερα εάν το ευρωπαϊκό
σύστηµα τυποποίησης είναι αρκετά ικανό να προσαρµοστεί στο ταχέως
εξελισσόµενο περιβάλλον και να συµβάλει στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης, ιδίως στον τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής,
της καινοτοµίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η πρώτη αξιολόγηση θα ξεκινήσει
το αργότερο το 2013.

12

13

14
15
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Η εκτίµηση των επιπτώσεων αξιολογεί επίσης την ευστοχία των δραστηριοτήτων τυποποίησης που
λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ, µε γνώµονα τις απαιτήσεις των πολιτικών και της νοµοθεσίας
της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
ευρωπαϊκής τυποποίησης.
Οµάδα εµπειρογνωµόνων για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Τυποποίησης
(EXPRESS), «Τυποποίηση για µια ανταγωνιστική και καινοτόµο Ευρώπη: ένα όραµα για το 2020»,
έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/files/express/exp_384_express_report_final_distrib_en.pdf
COM(2009)324 της 3.7.2009.
A7-0276/2010
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2.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σε µια εποχή αυξανόµενου παγκόσµιου ανταγωνισµού, ευρωπαϊκής δηµογραφικής
γήρανσης και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
εξαρτάται από την ικανότητά µας να προωθήσουµε την καινοτοµία σε προϊόντα,
υπηρεσίες και διαδικασίες. Για αυτό το λόγο η καινοτοµία έχει τεθεί στο επίκεντρο
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της
Επιτροπής για την «Βιοµηχανική πολιτική»16 και την «Ένωση καινοτοµίας»17.
Τα οφέλη των προτύπων για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία είναι τεράστια. Τα
πρότυπα οδηγούν σε µείωση του κόστους ή εξοικονόµηση των δαπανών που
προέρχονται κυρίως από τις οικονοµίες κλίµακας, στη δυνατότητα να προβλέπονται
οι τεχνικές απαιτήσεις, στη µείωση του κόστους των συναλλαγών και στη
δυνατότητα πρόσβασης σε τυποποιηµένα εξαρτήµατα. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια
Τράπεζα18, ένα από τα πιο σηµαντικά οικονοµικά οφέλη των προτύπων είναι η
αύξηση της παραγωγικής και καινοτόµου αποτελεσµατικότητας. Επιτρέπει στους
προµηθευτές να επιτύχουν µείωση του κόστους ανά µονάδα µε την παραγωγή
µεγάλων οµοιογενών παρτίδων. Επιπλέον, οι παραγωγοί αποκτούν δεξιότητες και
εµπειρία εστιάζοντας σε λιγότερες παραλλαγές ενός προϊόντος. Ένα άλλο
πλεονέκτηµα είναι η βελτιωµένη πρόσβαση στην αγορά ως αποτέλεσµα της αύξησης
της ανταγωνιστικότητας εξαιτίας της αυξηµένης αποτελεσµατικότητας, της µείωσης
του κόστους των συναλλαγών, της απλούστευσης των συµβατικών συµφωνιών (τα
χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του προϊόντος είναι σαφή, ως αποτέλεσµα των
προτύπων) και της αυξηµένης ποιότητας. Τα πρότυπα επίσης οδηγούν σε καλύτερες
σχέσεις µε τους προµηθευτές και τους πελάτες, που προκύπτουν από την αυξηµένη
ασφάλεια των καταναλωτών, την αυξηµένη εµπιστοσύνη, τον περιορισµένο κίνδυνο
αστικής ευθύνης και την ευρύτερη επιλογή προµηθευτών για τους ίδιους λόγους που
αναφέρονται παραπάνω. Τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας είναι το πιο απλό
παράδειγµα προτύπων που χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων ατελούς
πληροφόρησης. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν τεράστια αξία για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που ανήκουν στους τοµείς των µεταφορών,
των µηχανηµάτων, των ηλεκτροτεχνικών προϊόντων και άλλων κατασκευαστικών
βιοµηχανιών, καθώς και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
Τα καλά σχεδιασµένα και έγκαιρα ευρωπαϊκά πρότυπα µπορούν να υποστηρίξουν
την καινοτοµία µε διάφορους τρόπους. Τα υφιστάµενα πρότυπα µπορούν να
κωδικοποιήσουν και να διαδώσουν το επίπεδο της τεχνογνωσίας σε διάφορες
τεχνολογίες. Μπορούν επίσης να διευκολύνουν την εισαγωγή καινοτόµων
προϊόντων, παρέχοντας διαλειτουργικότητα µεταξύ νέων και υφιστάµενων
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, όπως για παράδειγµα στον τοµέα του
οικολογικού σχεδιασµού, των έξυπνων δικτύων, της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων, της νανοτεχνολογίας, της ασφάλειας και της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι καινοτοµίες µπορούν πιο εύκολα να κερδίσουν την
αποδοχή της αγοράς, εφόσον πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια, την
16
17
18
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COM (2010) 614.
COM (2010) 546.
Συστήµατα ποιότητας και πρότυπα για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (συντάχθηκε από τους J. Luis
Guasch, Jean-Louis Racine, Isabel Sánchez και Makhtar Diop), ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης/Παγκόσµια Τράπεζα, 2007.
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ποιότητα και τις επιδόσεις. Τα πρότυπα διαλειτουργικότητας µπορούν να στηρίξουν
µια τεχνολογική πλατφόρµα στην οποία άλλου είδους καινοτοµία µπορεί να λάβει
χώρα, ειδικά στις υπηρεσίες (για παράδειγµα, η χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας LTE ως πλατφόρµα για τις λύσεις κινητού εµπορίου ή δηµόσιες cloud
computig πλατφόρµες για τις εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).
Τέλος, τα πρότυπα µπορούν να συµβάλουν στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ
της έρευνας και των εµπορεύσιµων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένα πρότυπο µπορεί
να κωδικοποιήσει τα αποτελέσµατα των δηµόσιων χρηµατοδοτούµενων ερευνών,
έτσι ώστε να είναι προσβάσιµα ως βάση για περαιτέρω καινοτοµία. Αυτό µπορεί να
αποτελέσει έναν εξαιρετικά αποτελεσµατικό µηχανισµό για τη µεταφορά γνώσης και
τεχνολογίας. ∆υστυχώς, το πλήρες δυναµικό της τυποποίησης για την υποστήριξη
της καινοτοµίας δεν έχει αξιοποιηθεί. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για
περαιτέρω κατανόηση του πώς αλληλεπιδρούν τα διάφορα κανάλια µέσω των
οποίων τα πρότυπα µπορούν να προωθήσουν την καινοτοµία.
Οι επιστηµονικές δραστηριότητες συµβάλλουν αποφασιστικά στη διαδικασία
τυποποίησης. Οι µεθοδολογίες, οι διαδικασίες και τα υλικά που οδηγούν σε πρότυπα
καθορίζονται, µερικώς ή ολικώς, από τις διαθέσιµες επιστηµονικές γνώσεις.
Πράγµατι, η προ-τυποποιητική έρευνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σε πολλά
υποσχόµενες βιοµηχανικές εφαρµογές ως µέσο για την καθιέρωση ίσων όρων
ανταγωνισµού για τη βιοµηχανική συνεργασία και ένα προβλέψιµο ρυθµιστικό
περιβάλλον για τη µελλοντική ανάπτυξη της αγοράς.
Μια συστηµατική προσέγγιση της έρευνας, της καινοτοµίας και της τυποποίησης θα
πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας, ώστε οι καλύτερες ιδέες να φθάνουν
στην αγορά και να επιτευχθεί η ευρεία αποδοχή του.
Όταν πρότυπα µε µία επιστηµονική συνιστώσα πρόκειται να ενσωµατωθούν στην
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καθορίζονται διαδικασίες οι οποίες θα
διαβεβαιώνουν τα πρότυπα αυτά είναι αµερόληπτα και άρτια, ότι βασίζονται σε
σταθµισµένα επιστηµονικά στοιχεία και ότι λαµβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Εκτός από
τα αποτελέσµατα που αφορούν την τυποποίηση από τα χρηµατοδοτούµενα
ερευνητικά σχέδια της ΕΕ και από άλλες πηγές, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει επιστηµονική συµβολή στον τοµέα της
εξειδίκευσης για να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική
παραγωγικότητα και τις κοινωνικές ανάγκες όπως η περιβαλλοντική βιωσιµότητα
και τα ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας. Η συνειδητοποίηση των δυνητικών
συνεργειών ανάµεσα στην έρευνα, την καινοτοµία και την τυποποίηση πρέπει επίσης
να αυξηθεί µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αναφορικά µε
τα πρότυπα. Επιπλέον, τα πρότυπα µπορούν να περιλαµβάνουν αποκλειστικές
τεχνολογίες, ιδίως σε καινοτόµους τοµείς. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ΕΟΤ θα πρέπει χαρακτηρίζονται από την
ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων των ιδιοκτητών τεχνολογίας και των χρηστών
τεχνολογίας, για να αποφεύγονται οι περιοριστικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό.
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα συνιστούν ένα σηµαντικό βήµα για την πρόσβαση των
ερευνητικών αποτελεσµάτων στην αγορά και για την επικύρωση των τεχνολογιών.
Τα πρότυπα µπορούν να παίξουν αυτό τον ρόλο µόνο εφόσον συµβαδίζουν µε την
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ανάπτυξη των τεχνολογιών και των ολοένα και ταχύτερων κύκλων ανάπτυξης των
προϊόντων. Στο παρελθόν, οι προθεσµίες πριν από την έναρξη των εργασιών
τυποποίησης, σε συνδυασµό µε τα 3 έως 5 χρόνια που απαιτούνταν για την ανάπτυξη
ενός ευρωπαϊκού προτύπου, ήταν η αιτία για τη σηµαντική υστέρηση των προτύπων
σε σχέση µε τις ταχέως εξελισσόµενες τεχνολογίες, καθιστώντας τα µερικές φορές
άνευ αντικειµένου όταν τελικά εγκρίνονταν. Αυτό γίνεται όλο και πιο προβληµατικό
εάν τα πρότυπα χρησιµοποιηθούν στρατηγικά ως µέσο για την τόνωση της
καινοτοµίας και την προώθηση της διαλειτουργικότητας των καινοτόµων προϊόντων.
Κατά συνέπεια, ορισµένοι τοµείς δίστασαν να δεσµευτούν στη διαδικασία
τυποποίησης ή δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα θετικά αποτελέσµατα των
προτύπων, όπως είναι η διαλειτουργικότητα.
Για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής δύο παράγοντες έχουν καθοριστική
σηµασία: πρώτον, η αποτελεσµατική πρόβλεψη και ο σχεδιασµός της τυποποίησης
και, δεύτερον, η ίδια η ταχύτητα της ανάπτυξης των προτύπων. Η πρόβλεψη και οι
προβλεπτικές µελέτες µπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της ανάγκης για την
ανάπτυξη προτύπων, µε τη σύνδεση ανερχόµενων τεχνολογιών, των ερευνητικών
αναγκών για τα µελλοντικά προϊόντα και των διαδικασιών για τον καθορισµό της
πολιτικής. Πολλές βελτιώσεις µπορούν να γίνουν στους τοµείς αυτούς χωρίς να
υπονοµεύονται οι βασικές αξίες του συστήµατος τυποποίησης, όπως ο
συµπεριληπτικός χαρακτήρας, η συναίνεση και η προαιρετική φύση των προτύπων.
Για να βελτιωθεί ο προγραµµατισµός των συναφών µε την τυποποίηση
δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραµµα
εργασίας για την τυποποίηση, όπως ορίζεται στη συνοδευτική πρόταση
κανονισµού. Αυτό το πρόγραµµα εργασίας θα προσδιορίζει τις στρατηγικές
προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, για τις εντολές19 και για τις άλλες
ενέργειες που απαιτούνται. Οι καινοτόµοι τοµείς θα τεθούν σε προτεραιότητα µε τη
χρήση των µηχανισµών που προβλέπονται στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση
καινοτοµίας», όπως είναι οι συµπράξεις καινοτοµίας και η παρακολούθηση των
τοµέων ανάπτυξης καινοτοµίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προτεινόµενος
κανονισµός θα απλουστεύσει επίσης τη διαδικασία ενστάσεων σε ένα
εναρµονισµένο πρότυπο που έχει εγκριθεί για την εφαρµογή της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηµατοδότηση της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή
τυποποίηση θα πρέπει να κατευθύνεται ανάλογα µε τις προτεραιότητες που
καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας.
Οι περισσότεροι ενδιαφερόµενοι θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές διαδικασίες
τυποποίησης πρέπει να επιταχυνθούν, να απλουστευθούν και να
εκσυγχρονισθούν. Γι' αυτό, η χρηµατοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τους ΕΟΤ θα
χρησιµοποιηθεί για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των ευρωπαϊκών
οργανισµών τυποποίησης. Η Επιτροπή θα θέσει προθεσµίες στα αιτήµατά της για
πρότυπα και η χρηµατοδότηση θα εξαρτάται από το κατά πόσον οι ευρωπαϊκοί
οργανισµοί τυποποίησης, πληρούν κριτήρια που αφορούν µεταξύ άλλων, την
ταχύτητα της ανάπτυξης των προτύπων, την επαρκή εκπροσώπηση των
ενδιαφεροµένων και την ποιότητα, την καταλληλότητα και την επικαιρότητα των
προτύπων που έχουν εκπονηθεί. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να µειωθεί ο µέσος

19
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Οι εντολές είναι αιτήσεις στους ΕΟΤ για να διεξάγουν εργασίες που σχετίζονται µε το σχεδιασµό ή την
ανάπτυξη προτύπων.
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χρόνος για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων ή ευρωπαϊκών προϊόντων
τυποποίησης κατά 50% έως το 202020.
Η οικονοµική υποστήριξη θα εξαρτηθεί πάνω από όλα από τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης και την
επίτευξη των καθορισµένων στόχων των κεντρικών γραµµατειών. Ήδη έχουν λάβει
κάποια µέτρα, όπως είναι η δηµιουργία ενός κοινού κέντρου διαχείρισης CEN CENELEC υπό τη διεύθυνση κοινού γενικού διευθυντή. Ωστόσο, οι εσωτερικές
διαδικασίες των ΕΟΤ πρέπει να εκσυγχρονιστούν, π.χ. µε τη διερεύνηση και την
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από άλλους οργανισµούς που εκπονούν πρότυπα
και µε τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ τους καθώς και µε τους άλλους
οργανισµούς. Οι ΕΟΤ θα πρέπει επίσης να ενηµερώνονται σχετικά µε τους
υφιστάµενους µηχανισµούς επίλυσης των διαφορών και να διασφαλίζουν ότι οι
µηχανισµοί αυτοί οδηγούν σε συναίνεση εντός του ενδεδειγµένου χρονικού
πλαισίου.
Η χρηµατοδότηση για τη στήριξη των εντεταλµένων δραστηριοτήτων τυποποίησης
θα παραµείνει η βασική κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη προτύπων των οποίων
η κύρια λειτουργία είναι η στήριξη της δηµόσιας πολιτικής και της νοµοθεσίας
της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει τη µετάφραση των
εναρµονισµένων προτύπων στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ράσεις

EL

(1)

Σύµφωνα µε τη συνοδευτική πρόταση κανονισµού, η Επιτροπή θα καθιερώσει ένα
ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, το οποίο θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες για την
ευρωπαϊκή τυποποίηση και τις εντολές που απαιτούνται µε τις ανάλογες προθεσµίες.
Η Επιτροπή θα καθορίσει το πρόγραµµα εργασίας µετά από ευρεία διαβούλευση µε
τους ενδιαφερόµενους φορείς.

(2)

Η Επιτροπή θα ζητήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα καινοτόµα προϊόντα και τις
υπηρεσίες να διαµορφωθούν και να εγκριθούν γρήγορα, όπως για παράδειγµα στον
τοµέα του οικολογικού σχεδιασµού, των έξυπνων δικτύων, της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων, της νανοτεχνολογίας, της ασφάλειας και της ηλεκτρικής κινητικότητας.

(3)

Η Επιτροπή θα ενεργοποιήσει τη χρηµατοδότηση των ΕΟΤ µε την πλήρωση των
κριτηρίων επίδοσης και την εκπλήρωση καθορισµένων στόχων που, µεταξύ άλλων,
θα διευκρινίζουν ότι οι ΕΟΤ θα πρέπει να βελτιστοποιήσουν την ταχύτητα της
ανάπτυξης προτύπων και να εκσυγχρονίσουν τις µεθόδους εργασίας τους. Οι ΕΟΤ θα
πρέπει να µειώσουν τον µέσο χρόνο για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων ή
ευρωπαϊκών προϊόντων τυποποίησης που ζητούνται από την Επιτροπή κατά 50% έως
το 2020. Επιπλέον, ο κανονισµός θα απλουστεύσει και θα συντοµεύσει τη διαδικασία
ενστάσεων σε ένα εναρµονισµένο πρότυπο.

(4)

Όταν τα πρότυπα που έχουν επιστηµονική συνιστώσα πρόκειται να ενσωµατωθούν
στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα
για να διαβεβαιώσει ότι αµερόληπτα, άρτια και σταθµισµένα επιστηµονικά
στοιχεία αποτελούν τη βάση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Εκτός

20

Μείωση του µέσου χρόνου ανάπτυξης από 36 µήνες σε 18 µήνες έως το 2020.
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από τα αποτελέσµατα που αφορούν την τυποποίηση από τα χρηµατοδοτούµενα
ερευνητικά σχέδια της ΕΕ και από άλλες πηγές, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει επιστηµονική συµβολή στον τοµέα της
εξειδίκευσης για να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική
ανταγωνιστικότητα, τις κοινωνικές ανάγκες, τα ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας
και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.
(5)

3.

Οι ΕΟΤ, τα κράτη µέλη και άλλοι οργανισµοί τυποποίησης αναµένεται να βελτιώσουν
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά µε την τυποποίηση και τις
πιθανές διασυνδέσεις µε ερευνητικά έργα. Η δηµόσια γνώση σχετικά µε την
τυποποίηση θα πρέπει να αυξηθεί µέσω της κατάρτισης, των δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης και των στοχευµένων συναντήσεων εργασίας.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Σε τοµείς µε µεγάλη πολιτική και οικονοµική σηµασία, τα πρότυπα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στρατηγικά για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόµων
λύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης των ΤΠΕ. Στον εικοστό πρώτο
αιώνα, η Ευρώπη αντιµετωπίζει µια σειρά από στρατηγικές προκλήσεις, ιδίως σε
τοµείς όπου τα πρότυπα έχουν ιδιαίτερα µεγάλες δυνατότητες για τη στήριξη της
πολιτικής της ΕΕ, όπως η προστασία των καταναλωτών, η προσβασιµότητα, η
κλιµατική αλλαγή, η αποδοτικότητα των πόρων, η ασφάλεια και η προστασία του
πολίτη, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής21 και η
χρήση των ΤΠΕ για τη διαλειτουργικότητα στην ενιαία ψηφιακή αγορά.
Τα πρότυπα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της προστασίας του
καταναλωτή, ιδίως µέσω της παροχής των παραµέτρων ασφαλείας στα πρότυπα που
παρέχουν τεκµήριο πιστότητας µε την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των
προϊόντων22 (ΟΓΑΠ). Η Επιτροπή αναπτύσσει κατά συνέπεια πρόταση µε την οποία
προτίθεται να επιτρέψει την ταχύτερη έγκριση των εντολών για ευρωπαϊκά πρότυπα
και να ενισχύσει τον ρόλο τους στην οδηγία.
Η τυποποίηση αποτελεί ήδη ένα σηµαντικό µέσο για τη βελτίωση της
προσβασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των ηλικιωµένων.
Περίπου το ένα δέκατο όλων των ευρωπαίων πολιτών έχουν κάποια µορφή
αναπηρίας και δεδοµένου ότι η Ευρώπη γερνάει δηµογραφικά, το ποσοστό αυτό θα
αυξηθεί. Τα πρότυπα τα οποία λαµβάνουν υπόψη τις επιταγές της προσβασιµότητας,
σύµφωνα µε την αρχή «Σχεδιασµός για όλους»23, έχουν µεγάλες δυνατότητες για την
άρση των εµποδίων και την ενδυνάµωση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ώστε να
συµµετέχουν σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Ο «Σχεδιασµός για όλους »
συµβάλλει στη βελτίωση της ισότιµης πρόσβασης όλων των ανθρώπων, µεταξύ
άλλων, στην απασχόληση, στο δοµηµένο περιβάλλον, στις µεταφορές, στις ιατρικές
εγκαταστάσεις, στην ενηµέρωση και στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στην
21
22
23
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COM(2010) 609 «Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001,
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
Εντολή Μ 473 «Σχεδιασµός για όλους»
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αναψυχή και στον πολιτισµό. Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την
αρχή αυτή υποστηρίζουν επίσης την καινοτοµία και τη δηµιουργία µιας πραγµατικής
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς µε προϊόντα και υπηρεσίες στα οποία µπορούν να έχουν
πρόσβαση άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένοι. Οι διαδικασίες της
ευρωπαϊκής τυποποίησης που εφαρµόζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες θα µπορούσε
κάλλιστα να είναι ένας τρόπος για τη διάδοση της κοινωνικής καινοτοµίας σε ένα
µεγάλο αριθµό φορέων και θα µπορούσε να δίνει στους παρόχους ένα ορατό κίνητρο
για την επίτευξη προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι απαιτήσεις
προσβασιµότητας κατά συνέπεια πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλες τις σχετικές
δραστηριότητες τυποποίησης, εκτός των άλλων µέσω της µεγαλύτερης συµµετοχής
των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους
εµπειρογνώµονες σε θέµατα προσβασιµότητας και άλλους σχετικούς επαγγελµατίες.
Η σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία τέθηκε σε ισχύ
για την ΕΕ στις 22 Ιανουαρίου του 2011 και επικυρώθηκε από 17 κράτη µέλη, ενώ
τα υπόλοιπα κράτη µέλη βρίσκονται ακόµη στη διαδικασία αυτή. Η σύµβαση ζητά
από τα κράτη µέρη να προωθήσουν τον καθολικό σχεδιασµό της ανάπτυξης
προτύπων και να αναπτύξουν, να διαδώσουν και να ελέγξουν την εφαρµογή των
ελάχιστων προδιαγραφών για την προσβασιµότητα των εγκαταστάσεων και των
υπηρεσιών προς ελεύθερη χρήση ή παροχή στο ευρύ κοινό. Το ευρωπαϊκό έργο
τυποποίησης µπορεί να συµβάλει στην εφαρµογή της σύµβασης στην Ευρώπη.
Η ευρωπαϊκή τυποποίηση µπορεί να υποστηρίξει τη νοµοθεσία και τις πολιτικές για
την κλιµατική αλλαγή, την πράσινη ανάπτυξη και να προωθήσει τη µετάβαση
προς µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των
πόρων. Τα πρότυπα ενθαρρύνουν την αποδοτικότητα των πόρων, ενσωµατώνοντας
απαιτήσεις που αφορούν τα κριτήρια αποχαρακτηρισµού των αποβλήτων, την
ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα ανακύκλωσης. Τα πρότυπα µέτρησης θα είναι
ιδιαίτερα σηµαντικά για την αξιολόγηση των εκποµπών και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, η οποία θα επιτρέψει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής. Σε αυτό, ενθαρρύνεται η χρήση
εργαλείων ανάλυσης του κύκλου ζωής που αναπτύσσονται σε επίπεδο ΕΕ24. Είναι
επίσης ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη νέων αγορών για πιο φιλικά προς το
περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης νέων
παραγόντων στην αγορά. Στο µέλλον θα είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά τη θέσπιση προτύπων σε άλλους τοµείς, η
διαδικασία είναι γνωστή ως «ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων»25. Η
Επιτροπή αναγνωρίζει την πρόοδο που σηµείωσαν οι ΕΟΤ βοηθώντας τους
συντάκτες προτύπων να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διαπιστώσουν κατά πόσον είναι δυνατόν να
αντιµετωπιστούν αυτές κατά την ανάπτυξη ενός προτύπου. Παρόλα αυτά, οι
προσπάθειες για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων στους εθνικούς φορείς τυποποίησης παραµένουν αποσπασµατικές. Η
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων πρέπει εποµένως να παραµείνει

24

25
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∆ιεθνές εγχειρίδιο βάσης δεδοµένων για τον κύκλο ζωής (http://lct.jrc.ec.europa.eu/), τρέχουσες
εργασίες για το αποτύπωµα προϊόντος και το εταιρικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα
http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm,
http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm)
Βλ. τις εντολές οικολογικού σχεδιασµού που έχουν ήδη εκδοθεί για φάσµα κατηγοριών προϊόντων, π.χ
M/439, M/450, M/451, M/469, M/470.
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υψηλή προτεραιότητα για τους ΕΟΤ και τους ΕΦΤ. Οι ΕΦΤ ιδίως είναι αναγκαίο να
βελτιώσουν τη συµµετοχή των περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ) στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων.
Η επιτάχυνση της τυποποίησης είναι το κλειδί στη δηµιουργία µιας
πανευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων ασφαλείας και αποτελεί ήδη προτεραιότητα
για την Επιτροπή26. Στον τοµέα της ασφάλειας, η ταχύτητα είναι υψίστης σηµασίας
για να αντιµετωπιστούν οι νέες και αναδυόµενες απειλές. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει
πλήρης χρήση των ταχέων διαδικασιών για την τυποποίηση. Επιπλέον, τα πρότυπα
για ορισµένες εφαρµογές ασφάλειας, όπως σαρωτές στα αεροδρόµια ή πιεστήρια
τραπεζογραµµατίων, θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των φορέων που έχουν τις
απαιτούµενες διαβαθµίσεις ασφαλείας.
∆ράσεις
(6)

Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, µε
την οποία προβλέπει ειδικότερα να ενισχύσει τον ρόλο των ευρωπαϊκών προτύπων και
να συντοµεύσει τη διαδικασία για την έγκρισή τους.

(7)

Η Επιτροπή θα επεκτείνει τη στρατηγική χρήση της τυποποίησης για την
υποστήριξη της νοµοθεσίας και των πολιτικών για το περιβάλλον και την
προσβασιµότητα και τον τοµέα της ασφάλειας και προστασίας του πολίτη.

(8)

Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική συµµετοχή στην
τυποποίηση σε εθνικό επίπεδο των ενδιαφεροµένων, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ
και των εκπροσώπων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των ηλικιωµένων.

(9)

Οι ΕΟΤ και οι ΕΦΤ πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα λαµβάνουν πλήρως
υπόψη τους καταναλωτές, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τους παράγοντες
προσβασιµότητας και, ότι εξασφαλίζουν την επαρκή συµµετοχή των
αντιπροσωπευτικών φορέων τους.

4.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Η δύναµη του προαιρετικού προτύπου εξαρτάται από την ισχύ της συναίνεσης που
επετεύχθη κατά την εκπόνησή του. Μια ισχυρή συναίνεση είναι ζωτικής σηµασίας
ώστε το πρότυπο να γίνει αποδεκτό και να χρησιµοποιηθεί στη βιοµηχανία. Η
αποδοχή του προτύπου από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη είναι σηµαντική στους τοµείς
εκείνους όπου τα πρότυπα χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη της δηµόσιας
πολιτικής και της νοµοθεσίας. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στη διαδικασία της τυποποίησης. Παρόλο που οι
ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας, ισχύει το γεγονός ότι
οι µεγαλύτερες εταιρείες εκπροσωπούνται καλύτερα στα διάφορα τεχνικά όργανα
της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ έχουν λίγους
υπαλλήλους και σπάνια µπορούν να αντέξουν οικονοµικά τον καταµερισµό της
εργασίας ώστε ένας εργαζόµενος να περάσει ένα σχετικό χρονικό διάστηµα
συµµετέχοντας στην ανάπτυξη των προτύπων. Το κόστος από άποψη απαιτούµενου
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χρόνου, εξόδων ταξιδίου και εισφορών των µελών είναι αναλογικά υπερβολικά
υψηλό.
Επιπλέον, η τυποποίηση προχωράει σε νέους τοµείς. Κατά παράδοση, τα πρότυπα
παράγονταν για τον τεχνικό συντονισµό. Σήµερα όµως, τα πρότυπα αναπτύσσονται
επίσης για την ευρύτερη χρήση εντός των οργανισµών, για παράδειγµα, µε σκοπό να
προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά µε τα συστήµατα διαχείρισης, τις υπηρεσίες ή τα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα. Επιπλέον, παρόλο που τα πρότυπα
αναπτύσσονται από ιδιωτικούς φορείς, τα πιο παραδοσιακά πρότυπα συχνά έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία, επηρεάζοντας την ασφάλεια και την
ευηµερία των πολιτών, την αποτελεσµατικότητα των δικτύων, το περιβάλλον και
άλλους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής.
Ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ και οι κοινωνικοί φορείς που εκπροσωπούν αυτές τις
ευρύτερες οµάδες (π.χ. καταναλωτές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές
ΜΚΟ, οργανώσεις ατόµων µε αναπηρίες) πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στη
διαδικασία της τυποποίησης. Μία από τις δυνατότητες των ΕΟΤ για την επίτευξη
αυτού του στόχου είναι να εµπνευστούν από το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για
την ανάπτυξη του καθοδηγητικού προτύπου του ISO27 για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη, τη λεγόµενη «εναλλακτική γραµµή παραγωγής». Το µοντέλο αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό για θέµατα εργασίας που είναι πολύ ευαίσθητα ή ιδιαίτερου
δηµοσίου συµφέροντος.
Επί του παρόντος, το µοντέλο συµµετοχής του ETSI είναι ήδη ανοικτό για την
άµεση συµµετοχή των ΜΜΕ. Στην περίπτωση της CEN και της CENELEC, η
συµµετοχή των ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
προτύπων διοχετεύεται µέσω των ΕΦΤ. Αυτό είναι συνέπεια της αρχής της «εθνικής
εκχώρησης», βάσει της οποίας τα συµφέροντα όλων των εθνικών ενδιαφερόµενων
φορέων εκπροσωπούνται στο πλαίσιο της CEN και της CENELEC µέσω των ΕΦΤ.
Το πλεονέκτηµα αυτής της αρχής είναι ότι µεγάλο µέρος της εργασίας γίνεται σε
εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε το κόστος συµµετοχής, ιδίως τα ταξιδιωτικά έξοδα, να
είναι χαµηλότερο και οι εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως η γλώσσα, να µπορούν να
ληφθούν υπόψη. ∆εδοµένου ότι η αρχή αυτή θα εξακολουθήσει να στηρίζει το
σύστηµα τυποποίησης εντός της CEN και της CENELEC, οι ΕΦΤ πρέπει να είναι σε
θέση να παράσχουν µια ισχυρή πλατφόρµα για την επίτευξη της συναίνεσης. Ενώ
ορισµένοι ΕΦΤ έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στον τοµέα αυτό, άλλοι
χρειάζεται να είναι περισσότερο δραστήριοι αναφορικά µε τη συµµετοχή των
ενδιαφερόµενων φορέων οι οποίοι δεν συµµετέχουν παραδοσιακά στη διαδικασία
τυποποίησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η τιµή των προτύπων εξακολουθεί να
αποτελεί εµπόδιο στην πρόσβαση των ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων. Η
βέλτιστη πρακτική, όπως οι ειδικές τιµές ή τα δέµατα σε µειωµένη τιµή, µπορεί να
άρουν αυτά τα εµπόδια, διατηρώντας ή ακόµα και βελτιώνοντας την οικονοµική
βιωσιµότητα του συστήµατος.
Η CEN, η CENELEC και το ETSI σε όλες τους τις δραστηριότητες ακολουθούν τις
βασικές αρχές για την τυποποίηση28, που ορίζονται από τον Παγκόσµιο
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Οργανισµό Εµπορίου, στο πλαίσιο της συµφωνίας για τα τεχνικά εµπόδια στο
εµπόριο29. Λαµβάνοντας τα κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ)
ως βάση, οι ΕΟΤ και οι ΕΦΤ θα πρέπει να αναπτύξουν σε εθελοντική βάση ένα
σύστηµα, µε µετρήσιµες παραµέτρους, που θα αποδεικνύει ότι οι ΕΦΤ
ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια και θα διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση του
ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης.
Ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση µιας µελλοντικής
αξιολόγησης από οµοτίµους των ΕΦΤ, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει και άλλα
στοιχεία, όπως τη διάρθρωση του κόστους, τη διαφάνεια και την
αποτελεσµατικότητα.
Η
αυξηµένη
συνεργασία
µεταξύ
των
ΕΦΤ,
συµπεριλαµβανοµένων της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και των έργων
αδελφοποίησης, θα συµβάλει επίσης στην αύξηση της απόδοσής τους.
Επίσης, υπάρχει µεγάλο περιθώριο αύξησης της συµµετοχής των ΜΜΕ και των
κοινωνικών φορέων στις ευρωπαϊκές επιτροπές τυποποίησης, αν και θέµατα που
σχετίζονται µε τον χρόνο και το κόστους αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για την
πρόσβασή τους. Παρόλο που οι ΕΟΤ έχουν αρχίσει εργασίες για τη βελτίωση της
συµµετοχής των ΜΜΕ και για να επωφεληθούν από την τυποποίηση, απαιτείται
περαιτέρω δράση. Η Επιτροπή θα συνεχίσει συνεπώς να υποστηρίζει οικονοµικά τη
συµµετοχή των ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων στις ευρωπαϊκές επιτροπές
τυποποίησης30. Επίσης, θα συνεχίσει την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργανώσεων
που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ και τους κοινωνικούς φορείς, χρηµατοδοτώντας τις
δραστηριότητες των γραµµατειών. Επιπλέον, η CEN και η CENELEC πρέπει να
εφαρµόσουν πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης «πρόσβαση των ΜΜΕ στην
ευρωπαϊκή τυποποίηση»31. Θα πρέπει επίσης να προσαρµόσουν τους εσωτερικούς
κανόνες τους, προκειµένου να ενισχύσουν τη θέση των ευρωπαϊκών ενώσεων των
ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων.
∆ράσεις
(10)

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους ΕΟΤ να αξιολογήσουν την εισαγωγή εναλλακτικών
και πιο περιεκτικών εργασιακών διεργασιών (η «εναλλακτική γραµµή
παραγωγής»), κυρίως για τα στοιχεία εργασίας που είναι πολύ ευαίσθητα ή δηµοσίου
συµφέροντος.

(11)

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους ΕΟΤ και τους ΕΦΤ να εφαρµόσουν ένα προαιρετικό
σύστηµα που να αποδεικνύει ότι οι ΕΦΤ συµµορφώνονται µε τα κριτήρια ένταξης που
βασίζονται στις αρχές της ΤΕΕΣ του ΠΟΕ και ότι οι ΕΟΤ παρακολουθούν τακτικά
τη συµµόρφωσή τους αυτή. Επιπλέον, η Επιτροπή ζητά οι ΕΟΤ να κοινοποιούν στην
Επιτροπή ετησίως τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης.
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Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου - Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο: Παράρτηµα 3γ Κώδικας ορθής
πρακτικής
για
την
εκπόνηση,
έκδοση
και
εφαρµογή
προτύπων:
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. .
Για παράδειγµα, µέσω εργαλείων των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Τυποποίησης (SMEST 1 &
2).
de Vries, Blind, Mangelsdorf, Verheul, van der Zwann, "SME access to European standardization",
Ρότερνταµ, 2009 («Πρόσβαση των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή τυποποίηση»).
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(12)

Η Επιτροπή θα ζητήσει επίσης από τους ΕΟΤ και τους ΕΦΤ να αναπτύξουν ένα
σύστηµα αξιολόγησης από οµοτίµους για την ενεργό παρακολούθηση, µεταξύ
άλλων, της ευρείας συµµετοχής στη διαδικασία τυποποίησης.

(13)

Η συµµετοχή των εθνικών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ΜΜΕ και των
εθνικών κοινωνικών φορέων πρέπει να υποστηριχθεί από τα κράτη µέλη, µέσω της
οικονοµικής ενίσχυσης ανάλογα µε την περίπτωση.

(14)

Οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης ενθαρρύνονται να παρέχουν πρότυπα σε ειδικές
τιµές ή σε πακέτα µε µειωµένη τιµή για τις ΜΜΕ και τους κοινωνικούς φορείς.

(15)

Η θέση των ευρωπαϊκών ενώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ και κοινωνικούς
φορείς θα πρέπει να ενισχυθεί, µεταξύ άλλων µέσω της συνεχιζόµενης οικονοµικής
στήριξης από την Επιτροπή.

5.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανθούσα και πλήρως λειτουργική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί το κλειδί για
την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως περιγράφεται στην
εµβληµατική πρωτοβουλία «Προς µια πράξη για την ενιαία αγορά»32. Τα θεµέλια
της ενιαίας αγοράς είναι οι τέσσερις ελευθερίες διακίνησης: των προσώπων, των
εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Σε έναν από αυτούς τους τοµείς,
τα εµπορεύµατα, το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης έχει ήδη συµβάλει σηµαντικά,
κυρίως µέσω της νοµοθεσίας της «Νέας Προσέγγισης», µε σκοπό να αποφεύγεται η
δηµιουργία τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.
Παρόλο που τα ευρωπαϊκά πρότυπα χρησιµοποιούνται ήδη ευρέως στους τοµείς των
µεταφορών και της εφοδιαστικής, στις ταχυδροµικές υπηρεσίες και στα δίκτυα και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα προαιρετικά ευρωπαϊκά πρότυπα
διαδραµάτισαν λιγότερο σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ολοκλήρωσης
της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών και στη συµβολή στην ανταγωνιστικότητα
του εν λόγω βασικού τοµέα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι υπηρεσίες είναι
σήµερα µία από τις βασικές κινητήριες δυνάµεις της οικονοµίας της ΕΕ,
αντιπροσωπεύοντας πάνω από τα δύο τρίτα του ΑΕγχΠ της ΕΕ και είναι η πηγή όλης
της καθαρής δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης τα τελευταία χρόνια. .Ωστόσο, η
ενιαία αγορά στις υπηρεσίες δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της, ενόσω
πολυάριθµα νοµικά και διοικητικά εµπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν σε
υπηρεσίες εντός της ενιαίας αγοράς. Τα πρότυπα έχουν στο πλαίσιο αυτό µεγάλες
δυνατότητες να συµβάλουν σε έναν περισσότερο ευρωπαϊκό και αναπτυσόµενο
τοµέα υπηρεσιών και, εποµένως, σε µια πιο καινοτόµο και ανταγωνιστική οικονοµία,
µε τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Ωστόσο, η πρόοδος στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προτύπων για τις
υπηρεσίες ήταν αργή, ενώ τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε ραγδαία αύξηση του
επιπέδου των υπηρεσιών σε εθνικό και όχι ευρωπαϊκό επίπεδο (453 νέα εθνικά
πρότυπα κατά την περίοδο 2005-2009, εν αντιθέσει µε µόνο 24 ευρωπαϊκά). Αυτή η
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πληθώρα των εθνικών προτύπων κινδυνεύει να δηµιουργήσει εµπόδια στο
ενδοενωσιακό εµπόριο στον τοµέα των υπηρεσιών, καθώς απαιτείται από τις
επιχειρήσεις να προσαρµοστούν σε όλο και µεγαλύτερο αριθµό διαφορετικών
εθνικών προτύπων εντός της ενιαίας αγοράς.
Για το λόγο αυτό, η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Πράξη για την Ενιαία
Αγορά: ∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της
εµπιστοσύνης» περιλαµβάνει µεταξύ των δώδεκα βασικών ενεργειών που θα
εγκριθούν από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ πριν από το τέλος του 2012 την επέκταση
του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης στις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η
πρόταση κανονισµού για την ευρωπαϊκή τυποποίηση περιλαµβάνει προαιρετικά
πρότυπα για τις υπηρεσίες εντός του πεδίου εφαρµογής της, προκειµένου να
µειωθεί η πιθανότητα των αντικρουόµενων και πολλαπλών εθνικών προτύπων, ενώ
ταυτόχρονα θα διευκολύνει την Επιτροπή, µετά από προσεκτική εξέταση, να εκδίδει
εντολές που θα ζητούν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων υπηρεσιών. Οι
απαντήσεις στη δηµόσια διαβούλευση για τη µεταρρύθµιση στο σύστηµα
τυποποίησης κάνουν λόγο για ευρεία υποστήριξη αυτής της πρότασης. Ωστόσο, ο
προτεινόµενος κανονισµός δεν θα επεκτείνει την κοινοποίηση του υποχρεωτικού
σχεδίου για τους κανόνες προϊόντων στο πεδίο των υπηρεσιών καθώς δεν είναι το
αντικείµενό του. Το σύστηµα αυτό θα παραµείνει αµετάβλητο από την πρόταση,
δηλαδή τα σχέδια των τεχνικών κανόνων για τα προϊόντα και τις κοινωνικές
υπηρεσίες πληροφόρησης πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη. Η επέκταση αυτού του συστήµατος στον τοµέα των υπηρεσιών µπορεί
να εξεταστεί αργότερα στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τοµέα των υπηρεσιών πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
το δηµόσιο συµφέρον και να βασίζονται στη συναίνεση και να κατευθύνονται
από την αγορά σύµφωνα µε την οποία προέχουν οι ανάγκες των οικονοµικών
φορέων και των ενδιαφερόµενων µερών που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από το
πρότυπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει τη γνώµη των
ενδιαφεροµένων του κλάδου των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε
µελλοντικό πρότυπο ανταποκρίνεται στη δοκιµή καταλληλότητας για την αγορά. Η
Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για τις υπηρεσίες επιχειρήσεων που προτάθηκε στην
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µια πράξη για την ενιαία αγορά»33 θα πρέπει
επίσης να χρησιµοποιηθεί ως φόρουµ για να συζητηθούν αυτά και άλλα θέµατα που
σχετίζονται µε την τυποποίηση των υπηρεσιών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον τοµέα των υπηρεσιών είναι µικρές
επιχειρήσεις. Συνεπώς, η συµµετοχή των ΜΜΕ και των κοινωνικών φορέων είναι
ζωτικής σηµασίας για τη διαδικασία της τυποποίησης.
∆ράσεις

EL

(16)

Τα πρότυπα για τις υπηρεσίες θα συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής του νέου
συνοδευτικού κανονισµού για την τυποποίηση.

(17)

Η Επιτροπή, όπου υπάρχει ζήτηση από την αγορά και µετά από διαβούλευση µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς, θα ζητήσει την ανάπτυξη προαιρετικών προτύπων για τον
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τοµέα των υπηρεσιών που καθοδηγούνται από την αγορά, βασίζονται στη
συναίνεση και λαµβάνουν υπόψη το δηµόσιο συµφέρον.
(18)

6.

Η Επιτροπή θα συστήσει µια Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για τις υπηρεσίες
επιχειρήσεων, η οποία θα εξετάσει επίσης τα ζητήµατα που αφορούν τα πρότυπα στις
βιοµηχανίες.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

ΚΑΙ

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ΤΠΕ είναι υπεύθυνες για το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ µε ετήσια αγοραία
αξία 660 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ωστόσο, η οικονοµική επίπτωση είναι ελάχιστη σε
σύγκριση µε τον αντίκτυπο του καταλυτικού ρόλου των ΤΠΕ στην ανάπτυξη της
παραγωγικότητας όλων των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Επιπλέον, οι ΤΠΕ
αγγίζουν άµεσα τις ζωές των πολιτών, αφού περισσότεροι από 250 εκατοµµύρια
είναι καθηµερινοί χρήστες του ∆ιαδικτύου στην ΕΕ και σχεδόν όλοι οι ευρωπαίοι
πολίτες κατέχουν κινητά τηλέφωνα. Αυτό έχει ήδη αλλάξει ριζικά τις επιχειρήσεις
και την κοινωνία µε πολλούς τρόπους και οι αλλαγές αυτές θα επιταχυνθούν
περαιτέρω: το ελκυστικό περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται σε ένα
αποδοτικό διαδικτυακό περιβάλλον ενισχύουν τη ζήτηση για µεγαλύτερη
χωρητικότητα και ταχύτητα, οι οποίες µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν νέες
επιχειρήσεις και θα θέσουν σε λειτουργία ακόµη περισσότερες καινοτόµες
υπηρεσίες.
Τα πρότυπα πρέπει να είναι διαθέσιµα για να εξασφαλιστεί η
διαλειτουργικότητα µεταξύ συσκευών, εφαρµογών, χώρων αποθήκευσης
δεδοµένων, υπηρεσιών και δικτύων, ώστε η Ευρώπη να µπορεί να αποκοµίσει
πλήρως τα οφέλη των ΤΠΕ. Η χρήση των προτύπων πρέπει επίσης να προωθηθεί,
µεταξύ άλλων µέσω των δηµόσιων συµβάσεων και των σχετικών πολιτικών και της
νοµοθεσίας της ΕΕ.
Την ίδια στιγµή που το τοπίο των ΤΠΕ έχει αλλάξει δραµατικά, αντίστοιχη αλλαγή
έχει συντελεστεί στον τοµέα της τυποποίησης των ΤΠΕ. Παράλληλα µε τους
παραδοσιακούς οργανισµούς κατάρτισης προτύπων, εξειδικευµένα και κυρίως
παγκόσµια φόρουµ και κοινοπραξίες για τις ΤΠΕ έχουν γίνει πιο ενεργά και
αρκετά από αυτά έχουν αναδειχθεί σε ηγετικούς οργανισµούς κατάρτισης προτύπων.
Αυτοί οι ηγετικοί οργανισµοί εφαρµόζουν συνήθως κανόνες, µεθόδους και
διαδικασίες που σε γενικές γραµµές συµφωνούν µε αυτά που ορίζονται από τον ΠΟΕ
για τους διεθνείς οργανισµούς προτύπων. Παρά το γεγονός ότι οι ΕΟΤ ήδη κάνουν
σηµαντικές προσπάθειες για να συνεργαστούν στενότερα µε φόρουµ και
κοινοπραξίες, τα πρότυπα που εκπόνησαν οι τελευταίοι δεν εντάσσονται στα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί τουλάχιστον ένα επαρκές επίπεδο
διαλειτουργικότητας και να εξασφαλιστεί ότι οι αγοραστές–δηµόσιοι φορείς
µπορούν να αποκτήσουν διαλειτουργικές υπηρεσίες και εφαρµογές ΤΠΕ. Αυτό
πρέπει να επιτευχθεί λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές τεχνολογίες όπου σε τοµείς
όπως το διαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός, το τοπίο της τυποποίησης
καταλαµβάνεται από φόρουµ και κοινοπραξίες αντί να καταλαµβάνεται από τους
ΕΟΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέθεσε προς δηµόσια διαβούλευση αναλυτικές
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προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής τυποποίησης των ΤΠΕ, µε τη
µορφή Λευκής Βίβλου34. Λαµβάνοντας υπόψη τις θετικές αντιδράσεις για τη Λευκή
Βίβλο, η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να εφαρµόσει περαιτέρω αυτές τις προτάσεις.
Όπως προβλέπεται στο «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη»35, ο κανονισµός θα
θεσπίσει ένα σύστηµα µε το οποίο τα πιο σχετικά πρότυπα ΤΠΕ που
αναπτύχθηκαν από κορυφαίους παγκόσµια φόρουµ και κοινοπραξίες για τα
ΤΠΕ θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις δηµόσιες συµβάσεις ώστε να
συµβάλλουν στην αποφυγή εγκλωβισµών και να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό
στην παροχή διαλειτουργικών υπηρεσιών, εφαρµογών και προϊόντων ΤΠΕ. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, που καθορίζονται στο πλαίσιο των πολιτικών ΤΠΕ και των
στρατηγικών πρωτοβουλιών, αρχιτεκτονικών και πλαισίων διαλειτουργικότητας για
τις ΤΠΕ, η εφαρµογή των τυποποιηµένων διεπαφών που εγκρίθηκαν σε παγκόσµιο
επίπεδο µπορεί να απαιτηθεί στις διαδικασίες των δηµόσιων συµβάσεων, υπό την
προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται οι αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της ισότητας, της
αµεροληψίας, της αντικειµενικότητας και της µη επιβολής διακρίσεων, καθώς και οι
οδηγίες περί δηµόσιων συµβάσεων.
Τα επιλεγµένα πρότυπα ΤΠΕ θα συµπληρώσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα
πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια ποιότητας. Τα κριτήρια αυτά, που αφορούν
τόσο τις διαδικασίες ανάπτυξης προτύπων όσο και τα ίδια τα πρότυπα, καλύπτουν
θέµατα όπως ο ανοιχτός χαρακτήρας, η διαφάνεια και η ουδετερότητα, και
επιβάλουν τις ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρµόζονται από τους ΕΟΤ για τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η Επιτροπή θα χρησιµοποιεί ολοένα και περισσότερο τα επιλεγµένα πρότυπα
ΤΠΕ που έχουν αναπτυχθεί από άλλους οργανισµούς ανάπτυξης προτύπων εκτός
των ΕΟΤ για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, µε την προϋπόθεση ότι τα πρότυπα αυτά
συµµορφώνονται µε τα κριτήρια ποιότητας, ιδίως όταν η διαλειτουργικότητα µεταξύ
των συσκευών, των εφαρµογών, των χώρων αποθήκευσης δεδοµένων, των
υπηρεσιών και των δικτύων θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Για παράδειγµα, στον
εξελισσόµενο τοµέα του cloud computing οι προσπάθειες τυποποίησης και τα
πρότυπα είναι πολλά και διάσπαρτα. Προσπάθειες απαιτείται να γίνουν ώστε να
εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα αυτά είναι χρήσιµα για την υποστήριξη των
ευρωπαϊκών επιδιώξεων διασφάλισης της επιλογής του χρήστη µέσω της
διαλειτουργικότητας και της φορητότητας των δεδοµένων.
Αν η Ευρώπη θέλει να έχει τα πρότυπα των ΤΠΕ που χρειάζεται εγκαίρως, είναι
απαραίτητος ένας µόνιµος διάλογος µεταξύ των δηµόσιων αρχών και των
ενδιαφερόµενων φορέων και ένας διάλογος µεταξύ των οργανισµών ανάπτυξης
προτύπων, συµπεριλαµβανοµένων των φόρουµ και των κοινοπραξιών. Η Επιτροπή
θα συνεχίσει επίσης να διερευνά µαζί µε τους ενδιαφερόµενους φορείς τρόπους για
την περαιτέρω αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιµότητας της διαχείρισης των
πνευµατικών δικαιωµάτων στην τυποποίηση των ΤΠΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή θα
βοηθήσει και θα ενθαρρύνει τους ΕΟΤ να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους
µε τα φόρουµ και τις κοινοπραξίες, ιδίως για την ένταξη των προδιαγραφών των
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φόρουµ και των κοινοπραξιών στο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης, για
παράδειγµα µέσω ταχέων διαδικασιών.
∆ράσεις
(19)

Η συνοδευτική πρόταση κανονισµού θα επιτρέψει την αναφορά σε έγγραφα δηµοσίων
συµβάσεων επιλεγµένων προτύπων ΤΠΕ που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά από την
αγορά και συµµορφώνονται µε ένα σύνολο κριτηρίων ποιότητας που βασίζονται στις
αρχές του ΠΟΕ για τις διεθνείς διαδικασίες τυποποίησης, σε τοµείς όπου οι ΕΟΤ δεν
δραστηριοποιούνται, όπου τα πρότυπα των ΕΟΤ δεν εφαρµόζονται στην αγορά ή όταν
τα πρότυπα αυτά έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου.

(20)

Στις πολιτικές της ΕΕ, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει ολοένα και περισσότερο
επιλεγµένα πρότυπα ΤΠΕ που συµµορφώνονται µε το ίδιο σύνολο των κριτηρίων
ποιότητας, ιδίως όταν η διαλειτουργικότητα µεταξύ των συσκευών, των εφαρµογών,
των χώρων αποθήκευσης δεδοµένων, των υπηρεσιών και των δικτύων θα πρέπει να
ενισχυθεί περαιτέρω.

(21)

Το 2011, η Επιτροπή θα δηµιουργήσει και θα διευθύνει µια ειδική πλατφόρµα
φορέων που θα συµβουλεύει την Επιτροπή για θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
της πολιτικής για την τυποποίηση στον τοµέα των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένου και
του προγράµµατος εργασίας για την τυποποίηση των ΤΠΕ, τον καθορισµό
προτεραιοτήτων για την υποστήριξη της νοµοθεσίας και των πολιτικών και τον
προσδιορισµό των προδιαγραφών που αναπτύχθηκαν από παγκόσµια φόρουµ και
κοινοπραξίες.

(22)

Τα κράτη µέλη πρέπει να αυξήσουν τη χρήση των προτύπων,
συµπεριλαµβανοµένων των επιλεγµένων προτύπων ΤΠΕ, στις δηµόσιες
συµβάσεις των ΤΠΕ µε στόχο την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της
καινοτοµίας και την αποφυγή της εµπλοκής.

(23)

Οι ΕΟΤ αναµένεται να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες για να εισάγουν τα
πρότυπα ΤΠΕ που αναπτύχθηκαν από άλλους οργανισµούς ανάπτυξης προτύπων
στο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης, για παράδειγµα µέσω ταχέων διαδικασιών.

7.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΓΟΡΑ
Η Ευρώπη ήδη κατέχει ηγετικό ρόλο στη διεθνή τυποποίηση µέσω των ευρωπαϊκών
ΕΦΤ, οι οποίοι είναι όλοι µέλη των ISO και IEC. Τα πρότυπα διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων στην παγκόσµια αγορά, δίνοντάς τους πρόσβαση σε ξένες αγορές
και δηµιουργώντας επιχειρηµατικές συνεργασίες σε όλο τον κόσµο36.
Το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία των διεθνών
προτύπων, µέσω των συµφωνιών της Βιέννης και της ∆ρέσδης, οι οποίες καθορίζουν
το πλαίσιο για τη συνεργασία µεταξύ των ΕΟΤ και των διεθνών οργανισµών
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τυποποίησης. Τα διεθνή πρότυπα, κυρίως, συµβάλουν στην άρση των εµπορικών
φραγµών που προκύπτουν από διαφορές στους τεχνικούς κανονισµούς των
διαφόρων χωρών, και είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της ρυθµιστικής
σύγκλισης. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει εποµένως, στο µέτρο του δυνατού, να
βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα των ISO, IEC και ITU. Οι περαιτέρω
δυνατότητες για την αύξηση της σύγκλισης µε τα διεθνή πρότυπα θα πρέπει ωστόσο
να διερευνηθούν. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι απαραίτητα, όταν τα διεθνή πρότυπα
δεν είναι διαθέσιµα ή όταν δεν εξυπηρετούν επαρκώς θεµιτούς κανονιστικούς και
πολιτικούς στόχους. Σε περίπτωση που τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποκλίνουν από τα
ισχύοντα διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να παρέχεται µια περιγραφή των λόγων της
απόκλισης.
Ενώ η ΕΕ και η ΕΖΕΣ έχουν δεσµευθεί να εφαρµόσουν όλα τα διεθνή πρότυπα, τα
οποία είναι συµβατά µε τις αξίες της ευρωπαϊκής τυποποίησης, αποσύροντας τα
συγκρουόµενα ευρωπαϊκά, δεν υπάρχει εξίσου συνολική δέσµευση για τη χρήση
διεθνών προτύπων από οποιαδήποτε άλλη χώρα ή περιφερειακή οργάνωση. Η ΕΕ
πρέπει συνεπώς να συνεχίσει να προωθεί τη χρήση των διεθνών προτύπων, να
παραµείνει ενεργή στην αποφυγή προστατευτικών µέτρων και να αναµένει παρόµοια
στάση από τους εταίρους της.
Η Ευρώπη είναι συχνά πρωτοπόρος στην ανάπτυξη νέων τύπων εµπορεύσιµων
αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογιών, για παράδειγµα σε τοµείς όπως τα ηλεκτρικά
οχήµατα, η ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και τα ευφυή δίκτυα. Πρωτοστατώντας
στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων σε αυτούς τους τοµείς, η
Ευρώπη µπορεί να µεγιστοποιήσει το πλεονέκτηµα «του πρώτου εισερχόµενου» και
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Οι φορείς
τυποποίησης που εδρεύουν στην ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να συνεχίσουν να
υποβάλλουν προτάσεις για τα διεθνή πρότυπα στους τοµείς εκείνους όπου η
Ευρώπη κατέχει παγκόσµια ηγετική θέση, ώστε να µεγιστοποιηθεί το πλεονέκτηµα
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η διεθνής τυποποίηση θα είναι επίσης
σηµαντική για την αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιµατική
αλλαγή, η προσβασιµότητα και οι συνθήκες διαβίωσης ενός γηράσκοντος
πληθυσµού. Η αποτελεσµατική δράση θα απαιτήσει αυξηµένη συνεργασία µεταξύ
των ΕΟΤ και των διεθνών οµολόγων τους κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της
ανάπτυξης των προτύπων.
Η ευρωπαϊκή τυποποίηση µπορεί να εµπνεύσει γειτονικές χώρες και άλλες
περιοχές του πλανήτη. Το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης θα πρέπει να
προωθηθεί µέσω της περαιτέρω και καλύτερα συντονισµένης προβολής και
πρωτοβουλιών τεχνικής ενίσχυσης, για παράδειγµα, την αύξηση της συµµετοχής των
αναπτυσσόµενων και των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών στο διεθνές έργο
καθορισµού προτύπων, ή την καθιέρωση τυποποίησης και εµπειρογνωµόνων για τη
ρύθµιση της εσωτερικής αγοράς σε τρίτες αγορές.
∆εδοµένου ότι η εµπορική πολιτική της ΕΕ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ΗΠΑ, την
Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Ινδία και τη Βραζιλία, είναι σηµαντικό για τις
οικονοµικές σχέσεις µας µε αυτές τις χώρες να ενισχύσουµε τη συνεργασία µαζί τους
σχετικά µε την τυποποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερη
ικανοποίησή της για τα αποτελέσµατα του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου
(∆ΟΣ) και του Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου για τη Ρυθµιστική Συνεργασία για τη
βελτίωση της συνεργασίας στον τοµέα της τυποποίησης µεταξύ της ΕΕ και των
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ΗΠΑ στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης, των ηλεκτρικών οχηµάτων, της
προσβασιµότητας και των ευφυών δικτύων. Η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και
της Κίνας έχει επίσης παρουσιάσει ελπιδοφόρα αποτελέσµατα και παρόµοιες
πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναληφθούν µε άλλους εταίρους, όπως η Ινδία.
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης, προωθείται το κανονιστικό
µοντέλο της ΕΕ και οι εταίροι καλούνται να κάνουν χρήση της δυνατότητας να
αξιοποιήσουν την ελκυστικότητα ενός κοινού κανονιστικού περιβάλλοντος. Αρκετοί
εταίροι έχουν ήδη θεσπίσει µια προσέγγιση ευρείας κλίµακας για τη σύγκλιση µε τα
πρότυπα της ΕΕ και εργάζονται για την υλοποίηση των δεσµεύσεων για την
ανάληψη των εν λόγω ευρωπαϊκών προτύπων, µε σκοπό τη διαπραγµάτευση
σφαιρικών και σε βάθος συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών µε την ΕΕ.
Η ευρύτερη χρήση προαιρετικών διεθνών προτύπων στο κανονιστικό επίπεδο
αποτελεί επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη ρυθµιστικής σύγκλισης
µεταξύ των διαφόρων χωρών και των εµπορικών συνασπισµών µε σκοπό την
εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των διεθνών αγορών, συµπεριλαµβανοµένων
των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Κατά τη διάρκεια των εµπορικών
διαπραγµατεύσεων και των κανονιστικών διαλόγων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την κανονιστική σύγκλιση και να
κάνουν χρήση των υφιστάµενων τοµεακών πρωτοβουλιών που περιλαµβάνουν ένα
στοιχείο τυποποίησης. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί µε τους διεθνείς
εταίρους της για να προωθήσει τη χρήση των προαιρετικών διεθνών προτύπων σε
κανονιστικό επίπεδο και τη βελτίωση του ανοιχτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και
της ποιότητας/αποτελεσµατικότητας των αντίστοιχων διαδικασιών.
Οι ΕΟΤ συνεργάζονται ήδη και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους µε τους
διεθνείς οµολόγους τους. Θα πρέπει από κοινού να συνάπτουν περαιτέρω
συµφωνίες µε τους αναγνωρισµένους οργανισµούς τυποποίησης σε τρίτες χώρες
και περιοχές.
∆ράσεις
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(24)

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί την ενισχυµένη σύγκλιση στα διεθνή
πρότυπα, τη χρήση προαιρετικών προτύπων σε κανονιστικό επίπεδο και τη
χρήση των υφιστάµενων τοµεακών πρωτοβουλιών κανονιστικής σύγκλισης στο
πλαίσιο των κανονιστικών διαλόγων και των εµπορικών διαπραγµατεύσεων. Η
Επιτροπή θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τους παρόντες κανονιστικούς διαλόγους,
ιδίως εκείνους που περιλαµβάνουν ρητά την τυποποίηση, και θα διερευνήσει τη
δυνατότητα πραγµατοποίησης περαιτέρω διαλόγου µε νέους εταίρους.

(25)

Η Επιτροπή θα παράσχει τεχνική ενίσχυση σε χώρες και περιοχές, µε σκοπό την
ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στις εργασίες κατάρτισης διεθνών προτύπων,

(26)

Στηρίζοντας τους εµπειρογνώµονες της ευρωπαϊκής τυποποίησης στις χώρες µε µια
στρατηγική εµπορική διάσταση για την ΕΕ, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία
µε τους φορείς τυποποίησή τους.
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(27)

Η Επιτροπή αναµένει από τους ΕΟΤ και τους ΕΦΤ να υποβάλουν περισσότερες
προτάσεις για τα διεθνή πρότυπα στους τοµείς εκείνους όπου η Ευρώπη κατέχει
παγκόσµια ηγετική θέση. Η Επιτροπή ζητά επιπλέον από τους ΕΟΤ την ενεργό
παρακολούθηση των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε θέµατα διεθνούς τυποποίησης και την
υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στην Επιτροπή.

(28)

Οι ΕΟΤ αναµένεται να ενεργήσουν από κοινού για διεθνή ζητήµατα και να
ενισχύσουν περαιτέρω την υφιστάµενη συνεργασία τους µε τους διεθνείς οµολόγους
τους. Αυτή η ενισχυµένη συνεργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει καινοτόµους τοµείς
της ανάπτυξης προτύπων και περαιτέρω προώθηση των µηχανισµών για την από
κοινού εκπόνηση προτύπων.

8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ

2020

ΚΑΙ

ΜΕΤΑ

Η Επιτροπή θα αρχίσει την υλοποίηση των δράσεών της άµεσα, ενώ για ορισµένες
δράσεις είναι πιθανό να ζητηθεί η έναρξη ισχύος του συνοδευτικού κανονισµού,
ιδανικά από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Μέχρι το 2013 το αργότερο, µια ανεξάρτητη αναθεώρηση θα ξεκινήσει για να
µετρήσει και να αξιολογήσει εάν οι στρατηγικοί στόχοι της παρούσας ανακοίνωσης
επιτυγχάνονται. Ο κύριος στόχος της θα είναι να αξιολογήσει αν, σε µια πιο
µακροπρόθεσµη προοπτική, το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης έχει τη δυνατότητα
να προσαρµοστεί στο ταχέως εξελισσόµενο περιβάλλον και να συµβάλει στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης, ιδίως στον τοµέα
της βιοµηχανικής πολιτικής, της καινοτοµίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Θα
εξετάσει επίσης εάν το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης είναι κατάλληλο υπό την
έννοια των αναγκών της αγοράς, του συµπεριληπτικού χαρακτήρα και της
αντιπροσωπευτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετάσει επίσης εάν θα πρέπει να
χορηγούνται δικαιώµατα ψήφου σε επιλεγµένες ευρωπαϊκές οργανώσεις που
εκπροσωπούν τις ΜΜΕ και τους κοινωνικούς φορείς στους ΕΟΤ. Επιπλέον, πρέπει
επίσης να αξιολογήσει πώς το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης µπορεί να
υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά πρότυπα πέρα από την ενιαία αγορά στην
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει επίσης την πλήρη
ευθυγράµµιση µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για µετά το 2013 και µε τις
διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η ανεξάρτητη αναθεώρηση θα
αποτελέσει επίσης µια χρήσιµη βάση για τη δηµιουργία στρατηγικών
προτεραιοτήτων σχετικά µε την τυποποίηση µετά το 2020. Οι προτεραιότητες αυτές
θα παρέχουν µια σταθερή βάση για την ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης,
διασφαλίζοντας ότι η τυποποίηση θα συνεχίσει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στην υποστήριξη του µέλλοντος της Ευρώπης.
∆ράση
(29)
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Η ανεξάρτητη αναθεώρηση θα ξεκινήσει το 2013 το αργότερο, για να αξιολογήσει
την πρόοδο προς τους στρατηγικούς στόχους και να εκτιµήσει την απόδοση της
τρέχουσας διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης. Θα εξεταστούν
µέτρα για τον ταχύτερο, πιο συµπεριληπτικό και πιο αποτελεσµατικό καθορισµό
προτύπων, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική θέση της ΕΕ έναντι των κύριων
εµπορικών εταίρων µας. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης την πλήρη ευθυγράµµιση
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µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για µετά το 2013 και µε τις διατάξεις του
δηµοσιονοµικού κανονισµού.

EL
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