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Ta dokument je rezultat prostovoljnih skupnih prizadevanj in ne ustvarja novih pravnih zavez. 

Ne nadomešča ali spreminja obstoječih pravnih obveznosti ali pravic sodelujočih in/ali tretjih 

oseb. 

OZADJE 

Standardi so ključni za inovacije in napredek pri oblikovanju enotnega trga ter za njegovo 

delovanje: bistveni so za evropsko konkurenčnost in rast ter Evropi omogočajo, da ohranja 

vodstvo v tehničnem razvoju in globalni trgovini. Prispevajo lahko tudi k družbeni blaginji 

(npr. zdravju, varnosti in okolju). 

Uredba (EU) 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski 

standardizaciji vzpostavlja okvir za evropski standardizacijski sistem. Veljati je začela 1. 

januarja 2013. 

V sporočilu Evropske komisije o strategiji za enotni trg je zapisano, da: „... standardizacijo 

ogrožajo spreminjajoča se narava gospodarstva in diverzifikacija poslovnih modelov, rastoča 

vloga informacijske in komunikacijske tehnologije ter vedno večji pomen storitev v globalnih 

vrednostnih verigah, v katerih se blago in storitve vedno pogosteje zagotavljajo v paketu. 

Evropski standardizacijski sistem mora biti pripravljen na te izzive, vključujoče in pravočasno 

izdelati standarde, ki upoštevajo razmere na trgu, ter utrditi vodilni položaj Evrope na 

področju mednarodne standardizacije. Evropski standardi morajo podpirati politike EU, na 

področju digitalnih inovacij pa morajo zagotoviti večjo varnost in interoperabilnost. 

To pa pomeni modernizacijo obstoječega partnerstva. Komisija bo zato predlagala skupno 

pobudo za standardizacijo, ki bo povezala Komisijo, zadevni industrijski sektor, evropske 

organizacije za standardizacijo in celotno skupnost za standardizacijo. S skupno pobudo bo 

določanje standardov na vseh področjih hitrejše in deležno večje prednosti.“ 

Vključitev držav članic EFTA, Evropskega združenja za prosto trgovino, v zgoraj omenjeno 

dolgoročno in uspešno (javno-zasebno) partnerstvo je zelo dobrodošla. 

V skupni pobudi za standardizacijo sodelujejo Evropska komisija; države članice EU; države 

članice EFTA; evropske organizacije za standardizacijo: Evropski odbor za standardizacijo 

(CEN), Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropski inštitut za 

telekomunikacijske standarde (ETSI); nacionalni organi za standardizacijo; evropska 

industrija, ki jo zastopajo tudi različna združenja, vključno z malimi in srednje velikimi 

podjetji; družbeni deležniki, ki predstavljajo okoljske interese, sindikate in potrošnike. 

Ta skupna pobuda za standardizacijo določa skupno vizijo za evropsko standardizacijo, da se 

naredijo koraki k boljšemu prednostnemu razvrščanju in posodobitvi v okviru evropskega 

sistema za standardizacijo ter da se okrepijo prizadevanja za pravočasno pripravo 

standardizacijskih dokumentov. Podpira zadevne vidike desetih prednostnih nalog Evropske 

komisije in druge cilje politike ob hkratnem upoštevanju porazdelitve pristojnosti med EU in 

državami članicami. 

Ta skupna pobuda za standardizacijo bo dodatno omogočila Evropi, da okrepi svojo moč v 

svetovnem standardizacijskem okolju. Zaradi možnosti za ustvarjanje rasti in delovnih mest v 

evropskem gospodarstvu ter pozitivnega učinka na konkurenčnost evropske industrije, MSP 

in družbe kot celote ta dokument obravnava celoten sistem za standardizacijo. 

Sodelujoči v skupni pobudi za standardizacijo se strinjajo glede vizije, določene v tem 

dokumentu z dne 13. junija 2016, in bodo podprli ustanovitev usmerjevalne skupine zaradi 
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priprave seznama ukrepov v prilogi, ki odražajo to vizijo, in spremljanja celotnega procesa 

skupne pobude. 

Sodelujoči, vključeni v ukrepe, ki jih opredeli usmerjevalni odbor, bodo ravnali na podlagi 

njihovih interesov, pravnih pooblastil in proste presoje. 

SKUPNA VIZIJA EVROPSKE STANDARDIZACIJE 

Sodelujoči imajo skupno naslednjo „vizijo evropske standardizacije“: 

z zagotavljanjem visokokakovostnih standardov in drugih standardizacijskih dokumentov 

evropska standardizacija pomembno prispeva k rasti, delovnim mestom in družbeni blaginji. 

Razvija jih industrija in drugi udeleženci na trgu, in sicer na vključujoč in pravočasen način v 

skladu z načeli STO o tehničnih ovirah za trgovino in Uredbo (EU) 1025/2012. Standardi se 

uporabljajo za zadovoljevanje potreb trga in, kjer je ustrezno, interesov javne politike, na 

primer s podporo izvajanju nacionalnih in evropskih predpisov. Evropski sistem za 

standardizacijo zagotavlja celovit sklop standardov za Evropo in globalno ter olajšuje dostop 

na svetovni trg s prevzemanjem mednarodnih standardov, kjer je možno. Prav tako podpira 

zadevne vidike desetih prednostnih nalog Evropske komisije in druge cilje evropskih politik.  

Skupna vizija standardizacije temelji na naslednjih vrednotah: 

1. globlji in pravičnejši evropski enotni trg s prostim gibanjem blaga in storitev, ki ga 

podpira enoten standard za dostop na trg v Evropi; 

2. koristi novega pristopa/novega zakonodajnega okvira in standardov, ki podpirajo 

izvajanje politik in zakonodaje, tudi za boljše urejanje in javna naročila, na evropski ravni in 

ravni držav članic; 

3. prispevek standardizacije k evropskemu enotnemu digitalnemu trgu, ki zagotavlja, da 

bodo evropsko gospodarstvo, državljani in podjetja imeli polne koristi od digitalne revolucije; 

4. prostovoljni standardi, ki nastanejo na podlagi trga; 

5. standardi, ki podpirajo evropsko konkurenčnost na svetovnem trgu, kar omogoča 

dostop na tuje trge in vzpostavitev poslovnih partnerstev po svetu; 

6. potencial standardov za povečanje gospodarske, družbene in okoljske blaginje, 

vključno z zdravjem in varnostjo potrošnikov in zaposlenih; 

7. zmogljivost standardov, da se odzovejo na potrebe družbe in gospodarstva ter njihova 

sposobnost, da upoštevajo interese javne politike. 

Za začetek postopka skupne pobude za standardizacijo sodelujoči v pobudi: 

1. priznavajo druge sodelujoče kot pristne strateške partnerje; 

2. z vidika širše uporabe standardov priznavajo potrebo po ustrezni preučitvi potreb trga 

in ciljev politike, tako da:  

a. si prizadevajo okrepiti udeležbo javnih organov v standardizaciji ob posebnem 

poudarku na področjih, na katerih se podpira izvajanje javnih politik, zakonodajo in javno 

naročanje; 

b. izboljšajo sodelovanje vseh deležnikov z evropskimi organizacijami za 

standardizacijo, da se zagotovi ustrezno sklicevanje na standarde v politikah in zakonodajnih 

predlogih; 

c. v okviru svojih vlog in mandatov še naprej podpirajo vključevanje v proces na 

evropski ravni, vključno z vsemi deležniki, hkrati pa ustrezno spoštujejo načela nacionalnega 
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delegiranja. To obsega evropske organizacije za standardizacijo, industrijo, štiri deležnike, 

opredeljene v Uredbi (EU) 1025/2012 (potrošniki, okolje, MSP, sindikati), javne organe 

(vključno s tržnim nadzorom), akademske kroge, ustanove za preskušanje, invalide itd., in 

sicer v vseh fazah priprave standardizacijskih dokumentov ter podajanja pripomb nanje zaradi 

podpore zakonodaji in politiki Unije (tj. od začetne faze zahtev za standardizacijo do 

razrešitve formalnih pripomb); 

d. še naprej vključujejo deležnike na nacionalni ravni in s tem krepijo neposredno 

sodelovanje, za katero ni visokih ovir, ter ustvarjajo pogoje za upoštevanje njihovih pogledov; 

3. z ustanovitvijo „usmerjevalnega odbora“, neformalnega posvetovalnega telesa, ki mu 

predseduje Evropska komisija, vzdržujejo odprt proces sodelovanja, da še naprej razvijajo 

konkretne ukrepe in nadaljujejo z delom uredniškega odbora, vključno s spremljanjem skupne 

pobude za standardizacijo. Evropska komisija bo preučila podporo drugim ukrepom, ki bi 

lahko bili predlagani. 

NADALJNJE DELO PO SKUPNI POBUDI ZA STANDARDIZACIJO 

Politika standardizacije Evropske komisije temelji na petih strateških ciljih, ki jih je Evropska 

komisija opredelila v sporočilu iz leta 2011 [COM(2011) 311 final]: pravočasnost/hitrost, 

konkurenčnost, podpora zakonodaji in politikam EU, vključevanje in učinek na globalni trg. 

Ti so v navedenem sporočilu bili opredeljeni kot področja, na katerih standardi lahko okrepijo 

in pospešijo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020. Ti cilji so bili ocenjeni v 

neodvisnem pregledu (2015), ki je temeljilo na priporočilih iz poročila Express iz leta 2010. 

Sodelujoči v skupni pobudi za standardizacijo si bodo 

– znotraj pravnega okvira Uredbe (EU) 1025/2012 o evropski standardizaciji,  

– ob upoštevanju javno-zasebnega partnerstva v evropski standardizaciji,  

– ob sklicevanju na obseg skupne pobude za standardizacijo v strategiji za enotni trg,  

– ob priznavanju teh strateških ciljev Evropske komisije in priporočil iz poročila 

Express,  

– in ob upoštevanju priporočil iz neodvisnega pregleda  

prizadevali za uresničevanje vizije iz skupne pobude za standardizacijo, in sicer z 

ustanovitvijo usmerjevalnega odbora, v idealnem primeru sestavljenega iz uredniškega odbora 

in drugih, ki želijo prispevati k skupni pobudi za standardizacijo. 

Ta usmerjevalna skupina bo preučila ukrepe, ki bi se po pričakovanjih izvedli do konca leta 

2019, in pri tem obravnavala različne vidike skupne pobude za standardizacijo, kot je izraženo 

v strategiji za enotni trg iz leta 2015: prednostno razvrščanje, posodobitev in ustrezna hitrost 

za pravočasno sprejemanje standardov.  

Da se prednostno razvrščanje, posodobitev in ustrezna hitrost za pravočasno sprejemanje 

uresničijo, so bile za izboljšanje evropskega sistema za standardizacijo opredeljene tri skupine 

področij: 

1. ozaveščenost in izobrazba o evropskem sistemu za standardizacijo in njegovo 

razumevanje, tj. povečanje ustrezne rabe standardov in sodelovanje v procesu na vseh ravneh; 

2. usklajevanje, sodelovanje, preglednost in vključevanje, tj. zagotavljanje primernih, 

visokokakovostnih, uporabnikom prijaznih in pravočasnih evropskih standardov; 

3. konkurenčnost in mednarodna razsežnost, tj. standardi, ki podpirajo evropsko 

konkurenčnost na globalnih trgih. 
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V Prilogi, ki je sestavni del tega dokumenta, je prvi nabor ukrepov skupaj s specifičnimi 

pilotnimi projekti iz navedenih treh skupin področij. 

1. Ozaveščenost in izobrazba o evropskem sistemu za standardizacijo in njegovo 

razumevanje 

1) študija o gospodarskih in družbenih učinkih ter dostop do standardov v državah 

članicah EU in EFTA 

2) povezovanje raziskav in inovacij s standardizacijo 

3) izobraževalni programi o standardizaciji/usposabljanje in ozaveščanje o standardizaciji 

4) izboljšanje ozaveščenosti o standardizaciji, posebej na ravni nacionalnih javnih 

organov 

5) pilotni projekt: okrepitev podpore standardizacije za izvajanje uredbe o gradbenih 

proizvodih 

2. Usklajevanje, sodelovanje, preglednost in vključevanje 

6) okrogla miza o tržni relevantnosti standardov („SMARRT“) 

7) optimizacija operativnih vidikov Uredbe (EU) 1025/2012 

8) zagotavljanje visokokakovostnih standardov, pri čemer njihova priprava in sklicevanje 

nanje poteka pravočasno 

9) vključenost, preglednost in uspešno sodelovanje vseh deležnikov v evropskem sistemu 

za standardizacijo 

10) olajšanje sodelovanja vseh deležnikov na nacionalni ravni 

11) pilotni projekt: povečana raba standardov v javnem naročanju in boljša skladnost z 

direktivami o javnem naročanju 

3. Konkurenčnost in mednarodna razsežnost  

12) spodbujanje večjega razvoja in rabe evropskih standardov za storitve, da se pripomore 

k integraciji evropskih storitvenih trgov 

13) spodbujanje evropskega regulatornega modela, ki ga podpirajo prostovoljni standardi, 

in njegovih tesnih povezav z mednarodno standardizacijo v tretjih državah 

14) standardizacija za podporo digitalizaciji evropske industrije 

15) pilotni projekt: izboljšano zastopanje interesov evropskih MSP in družbenih 

deležnikov v mednarodnih procesih standardizacije. 

Ti ukrepi so brez poseganja v druge zadeve, ki bi jih Evropska komisija lahko vključila v 

prihodnji letni program dela Unije za evropsko standardizacijo na podlagi člena 8 Uredbe 

(EU) 1025/2012. 

Popoln seznam ukrepov, njihovi podrobni opisni dokumenti in vpleteni sodelujoči bodo 

predstavljeni na „Svetovni dan standardizacije 2016“ (sredi oktobra 2016). 

Vsi sodelujoči se zavežejo k podpori ukrepom, ki sodijo v njihovo področje, ob upoštevanju 

njihovih pristojnosti, dobrodošli pa so njihovi prispevki k drugim ukrepom. Da bi se opredelili 

dodatni ukrepi pred njihovo predstavitvijo na Svetovni dan standardizacije 2016, bi bila 

potrebna dodatna odobritev Evropske komisije. 

DOKONČANJE IN OCENA SKUPNE POBUDE ZA STANDARDIZACIJO 

Ta skupna pobuda za standardizacijo se bo začela 13. junija 2016. 
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Vzpostavljena je v dobri veri med sodelujočimi, da ustrezno in pošteno predstavlja njihove 

namere. Ni pravno zavezujoča. V nobenem primeru ne šteje kot nadomestilo ali razlaga 

obstoječega pravnega okvira.  

Po podpisu te skupne pobude za standardizacijo bo sledilo obdobje 42 mesecev za pripravo 

rezultatov.  

Med tem obdobjem se bodo udeleženci pod okriljem Evropske komisije sestajali letno, da 

ocenijo napredek, izvajanje in delovanje te skupne pobude za standardizacijo.  

Sodelujoči se bodo sestali na koncu tega obdobja, da ocenijo uspešnost skupne pobude za 

standardizacijo, preučijo njeno nadaljevanje in, če je ustrezno, preučijo ter predlagajo ustrezne 

nadaljnje ukrepe. 

Na podlagi obveznosti poročanja iz Uredbe (EU) 1025/2012 bo Evropska komisija redno 

obveščala Evropski parlament, Svet in Evropski ekonomsko-socialni odbor o stanju skupne 

pobude za standardizacijo, pri čemer bo med drugim izpostavila doseženi napredek na 

področju standardizacije IKT za enotni digitalni trg, da se pregledajo standardizacijski 

dokumenti in izpolnjevanje letnega programa dela Unije. 

V Amsterdamu, Nizozemska, 13. junij 2016. 

Sodelujoči, ob upoštevanju njihovih pristojnosti: 

Za Evropsko komisijo: 

Za (sodelujoči v abecednem vrstnem redu): 

A/B/C/…: 
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Priloga: predlogi prvega osnutka nabora ukrepov uredniškega odbora za usmerjevalno 

skupino skupaj s pilotnimi projekti iz treh skupin področij, kot so navedena v skupni 

viziji evropske standardizacije 

Področje 1: Ozaveščenost in izobrazba o evropskem sistemu za standardizacijo in 

njegovo razumevanje 

Ukrep 1 – študija o gospodarskih in družbenih učinkih ter koristih standardov in dostop do 

standardov v državah članicah EU in EFTA  

Znano je, da imajo standardi ključno in včasih nevidno vlogo pri podpori gospodarski rasti, in 

sicer s svojo vlogo pri krepitvi produktivnosti, konkurenčnosti, inovacij in družbene blaginje. 

Učinki standardov na podjetja in njihove dobavne verige so manj razumljivi. Isto velja za 

javni sektor, kjer ni vedno dovolj ozaveščenosti in obveščenosti o učinkih uporabe standardov 

v javnih politikah. Študija bi morala preučiti učinke standardov na gospodarstvo in družbo, pri 

čemer bi temeljila in upoštevala obstoječe nacionalne študije ter različne modele, ki se 

trenutno uporabljajo za financiranje standardizacije. Za to študijo je že zaprosil Svet marca 

2015 [2.–3. marec 2015, 6197/15 in 6715/15]. 

Ukrep 2 – povezovanje raziskav in inovacij s standardizacijo 

Pomembno je izpostaviti povezavo med raziskavami, inovacijami in komercializacijo s čim 

zgodnejšo uporabo standardizacije, da se čim bolj izkoristijo izsledki sedanjih in prihodnjih 

raziskav ter inovacij iz npr. Obzorja 2020 ali drugih obstoječih tehničnih platform. Opravljena 

bi morala biti zgodnja poglobljena analiza o tem, kje, kdaj in kako lahko standardizacija 

pomaga pri krepitvi inovacij v evropskih inovacijskih programih. Koristno bi bilo tudi 

povečati uporabo standardov v podjetjih, da se njihovim inovacijam olajša dostop na trg. Tisti 

standardizacijski dokumenti, ki podpirajo do sedaj realizirane raziskovalne in inovacijske 

projekte, bodo ocenjeni, upošteval pa bi se lahko tudi razvoj pilotnih projektov. 

Ukrep 3 – izobraževalni programi o standardizaciji/usposabljanje in ozaveščanje o 

standardizaciji 

Dodatno bi bilo treba razviti formalne izobraževalne programe in strokovno usposabljanje v 

zvezi s standardizacijo ter zlasti evropski model standardizacije. Zato obstaja jasna potreba po 

raziskovanju in spodbujanju standardizacije kot elementa formalnega izobraževanja ter 

akademskega in strokovnega usposabljanja, in sicer v sodelovanju z državami članicami, ki 

imajo na tem področju izkušnje, ob hkratnem vključevanju akademskih krogov. Pomemben 

element v okviru tega inovativnega izobraževalnega projekta bi bil razvoj programov 

usposabljanja za referente, odgovorne za politiko, in strokovnjake na področju 

standardizacije. 

Ukrep 4 – izboljšanje ozaveščenosti o standardizaciji na ravni nacionalnih javnih organov 

Na nacionalni ravni je bilo zaznano določeno pomanjkanje znanja o vlogi standardov pri 

podpori zakonodaji in javni politiki. Iz tega razloga se priporoča nadaljnje vključevanje javnih 

organov v postopke oblikovanja standardov in sklicevanja nanje. Zato bo poglobljeno 

sodelovanje držav članic temeljni dosežek; oblikovani bodo drugi praktični ukrepi, kot je 

skupno orodje/predloga s komunikacijskim materialom za individualno rabo v državah 

članicah. 

Pilotni projekt bo pregledan na podlagi sodbe Sodišča v zadevi C-613/14. 

Ukrep 5 – pomoč pri izvajanju uredbe o gradbenih proizvodih s standardi  

Ta ukrep se bo osredotočil na opredelitev nekaterih glavnih posebnosti in izzivov, povezanih s 

harmoniziranimi standardi in postopkom standardizacije za gradbene proizvode. Razvijal bo 
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skupno razumevanje vloge harmoniziranih standardov v okviru uredbe o gradbenih 

proizvodih; pojasnil bo vlogo različnih akterjev in raziskal uporabo poenostavljenih 

postopkov za spremembo obstoječih mandatov. Dodatno bo ukrep nadgradil postopek uvedbe 

novih razredov in mejnih vrednosti v harmonizirane standarde ter uporabil skupna 

prizadevanja za zagotovitev njihove pravočasne revizije in navedb. Ta ukrep bi moral v celoti 

spoštovati Uredbo (EU) 305/2011. 

Področje 2: Usklajevanje, sodelovanje, preglednost in vključevanje 

Ukrep 6 – izboljšana izmenjava informacij in dialog z industrijo z okroglo mizo o tržni 

relevantnosti standardov („SMARRT“) 

Mnogi akterji v sistemu odločno pozivajo k boljši izmenjavi informacij, večji preglednosti in 

dialogu za izboljšanje učinkovitosti zakonodajalca pri uporabi evropskega sistema za 

standardizacijo. Za dosego tega rezultata in v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 1025/2012 je 

poleg javnih politik in zakonodaje potrebna tudi ustrezna preučitev tržne relevantnosti. Da bi 

se preučile izboljšave v preizkušanju tržne relevantnosti načrtovanja evropske politike za 

standardizacijo, bo organizirana okrogla miza med Evropsko komisijo in industrijo, 

imenovana: „okrogla miza o tržni relevantnosti standardov“, „SMARRT“. Ta okrogla miza se 

bo redno odvijala ob polni preglednosti, da poda mnenja o tržni relevantnosti, na primer med 

razvojem zahtev za standardizacijo in pred zasedanji odbora za standarde. 

Ukrep 7 – optimizacija operativnih vidikov Uredbe (EU) 1025/2012 

Pomembno je v celotnem obsegu uporabljati instrumente in orodja za načrtovanje na ravni 

EU, da se učinkovito podprejo cilji politike. Sodelovanje deležnikov in usklajevanje sta 

osnova za optimizirano podporo prednostnim nalogam politike EU in učinkovitost teh 

instrumentov. Analiza razpoložljivih instrumentov za načrtovanje standardizacije na ravni EU 

in zbiranje dobrih praks kot dokaz za podporo ciljem politike EU bi pripomogla k razjasnitvi 

različnih vlog, odgovornosti, postopkov, ciljev in standardizacijskih dokumentov ter bi 

prispevala k boljšemu načrtovanju prihodnjih ukrepov (npr. dopolnilnih usklajevalnih 

ukrepov). 

Ukrep 8 – pravočasno zagotavljanje visokokakovostnih standardov in sklicevanje nanje 

Akterji v sistemu – oblikovalci politik, industrija ali družba – so izrazili jasno potrebo po 

standardih/specifikacijah, izdanih, ko jih potrebujejo trg/zakonodaja/javne politike in ko so 

uporabniki standardov pripravljeni izvajati njihove zahteve ali jih uporabiti v zakonodaji, to 

pa je izziv, s katerim se je treba soočiti v procesih sodelovanja: tj. izboljšanje učinkovitosti v 

smislu kakovosti in pravočasnosti v celotnem življenjskem ciklu evropskih standardov s 

politikami in zakonodajo, ki zagotavljajo, da se ohranijo vloge in pristojnosti vsakega akterja 

z vidika evropskih predpisov in predpisov držav članic. 

Ukrep 9 – vključenost, preglednost in uspešno sodelovanje vseh deležnikov v evropskem 

sistemu za standardizacijo 

Večja ozaveščenost vlog organizacij iz Priloge III bi okrepila sistem in povečala njihov 

prispevek med razvojem standardov ter premostila dodatne ovire na mednarodni ravni. Da se 

spodbudi dejansko in učinkovito vključevanje v evropski sistem za standardizacijo, bi bilo 

treba z ustreznimi sredstvi in ukrepi podpreti enostaven dostop vseh zainteresiranih 

deležnikov do nacionalne, evropske in mednarodne priprave standardov ter njihovo 

učinkovito sodelovanje pri tem. Potrebni so ukrepi za ozaveščanje, usmerjeni v nacionalne 

organe za standardizacijo in tehnična telesa. Pomembno je tudi, da so standardi tržno 

relevantni in odražajo interese ter potrebe vseh deležnikov, vključno z družbenimi in 

okoljskimi. 
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Ukrep 10 – olajšanje sodelovanja vseh deležnikov na nacionalni ravni 

Okrepljeno sodelovanje nekaterih obstoječih in nastajajočih kategorij deležnikov na 

nacionalni ravni, vključno s tistimi, ki zastopajo družbene in javne interese (npr. nacionalni 

organi skupaj s tržnim nadzorom), bi končni kakovosti standardizacijskih dokumentov dalo 

dodano vrednost. Ker se prispevek vseh deležnikov obravnava kot ključen pri pripravi 

najsodobnejših standardov, bodo razvita orodja, s katerimi bi se sodelovanje slabše zastopanih 

kategorij lahko razširilo na nacionalno raven v več državah, to pa bi temeljilo na obstoječih 

dobrih praksah. 

Pilotni projekt: 

Ukrep 11 – povečana raba standardov v javnem naročanju zaradi boljšega izvajanja direktiv 

o javnem naročanju 

Trenutno je raba standardov v javnem naročanju na precej nizki ravni, kar pomeni, da se 

dobavitelji soočajo s številnimi različnimi zahtevami in opredelitvami v dokumentaciji za 

naročila, kar povzroča višje stroške in neučinkovitost v nabavi. Danes v EU v javnem 

naročanju meje prestopita približno 2 % blaga in storitev. Zato bi bilo treba predvideti 

praktične in konkretne ukrepe, kot so navodila, kako uporabiti standarde v kombinaciji z novo 

direktivo o javnem naročanju. Da se izboljša trenutna situacija, bi bilo pomembno ugotoviti 

tudi, kako države članice v javnem naročanju uporabljajo standarde v smislu strukture, orodij, 

navodil, izobraževanja itd. S tega vidika bi bilo smiselno preučiti možnost študije ali analize. 

Področje 3: Konkurenčnost in mednarodna razsežnost 

Ukrep 12 – spodbujanje večjega razvoja in rabe evropskih standardov za storitve, da se 

pripomore k integraciji evropskih storitvenih trgov 

Tako direktiva o storitvah iz leta 2006 kot Uredba (EU) 1025/2012 o evropski standardizaciji 

priznavata morebitne koristi standardov za storitve, da se poveča preglednost na trgu, izboljša 

kakovost in varnost ter podjetjem in potrošnikom olajša dostop do trga. V Evropi dejansko 

obstaja neizkoriščen potencial za standarde za storitve, pri čemer se spoštujejo nacionalni in 

evropski predpisi. Medtem ko njihovo število narašča, je večina obstoječih in novih 

standardov za storitve nacionalnih (manj kot 20 % obstoječih standardov za storitve je 

evropskih). Ta ukrep bo usmerjen v spodbujanje, kjer je ustrezno, razvoja in uporabe 

evropskih standardov za storitve, ki jih narekuje trg, od katerih bi imeli koristi evropska 

podjetja in potrošniki, in sicer zaradi večje preglednosti na trgu, izboljšane kakovosti 

ponudbe, lažjega dostopa do trga ter večje ponudbe paketov izdelkov in storitev.  

Ukrep 13 – spodbujanje evropskega regulatornega modela, ki ga podpirajo prostovoljni 

standardi, in njegovih tesnih povezav z mednarodno standardizacijo v tretjih državah 

Ker je širše priznan kot zgodba o uspehu in dobra praksa, bi se evropski regulatorni model 

[„novi pristop“ – zakonodaja iz novega zakonodajnega okvira] lahko spodbujal izven držav 

članic EU in EFTA. To pomeni, da bi bilo potrebno skupno prizadevanje vseh akterjev v 

sistemu: deležniki bi morali razmisliti o globalnem spodbujanju koncepta skupnih 

regulatornih ciljev v mednarodnih trgovinskih pogajanjih. Dodatno bodo ta prizadevanja tudi 

pomagala podpirati interese evropskih MSP v mednarodnih procesih standardizacije, npr. s 

spodbujanjem dobrih praks za MSP na ravni ISO in IEC. 

Ukrep 14 – standardizacija za podporo digitalizaciji evropske industrije 

Digitalizacija evropske industrije in storitev pomeni pomembno priložnost za rast evropskih 

podjetij in za družbo kot tudi pomemben mejnik pri oblikovanju enotnega digitalnega trga. 
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Industrija v Evropi ima že dolgo vodilno vlogo v tovarniški avtomatizaciji in inteligentnih 

proizvajalnih tehnologijah. Trenutno digitalizacija industrije in storitev ter uporaba 

kognitivnih tehnologij ustvarjata povezave med sektorji in vzdolž vrednostne verige, od 

inovatorja do proizvajalca in od ponudnika do potrošnika. To pomeni spodbudo za inovacije 

in integracijo tehnologije vzdolž celotne vrednostne verige.  

Sveženj Evropske komisije za digitalizacijo evropske industrije in številne pobude na ravni 

držav članic in industrijskih združenj priznavajo, da ima standardizacija pomembno vlogo in, 

med mnogimi koristmi, pomaga evropski industriji pri zagotavljanju vodilne vloge v 

proizvodnji in ponudbi storitev s prilagajanjem najboljših razpoložljivih digitalnih tehnologij: 

„Uspešno okolje za standardizacijo digitalnih tehnologij je bistveno za digitalizacijo evropske 

industrije ter ključno za enotni digitalni trg. Standardi IKT omogočajo napravam in storitvam, 

da se nemoteno povezujejo med različnimi državami in tehnologijami. V prihodnosti bodo od 

take nemotene komunikacije odvisne milijarde povezanih naprav, tudi gospodinjskih 

aparatov, industrijske opreme in senzorjev, ne glede na proizvajalca, tehnične podatke ali 

državo izvora.“ 

Pametno sodelovanje med CEN, CENELEC in ETSI skupaj z industrijskimi akterji, državami 

članicami EU in EFTA ter drugimi mednarodnimi in svetovnimi organizacijami ter pobudami 

lahko tlakuje pot za spodbujanje učinkovitega nabora standardov skupaj z obstoječimi, ki so 

razpoložljivi na evropski in svetovni ravni, kar ustvarja učinkovito podporo digitalizaciji 

industrije. 

Ta ukrep je usmerjen v oblikovanje najboljše podpore ciljem politike EU, kot je na primer 

predstavljeno v svežnju Evropske komisije za digitalizacijo evropske industrije. 

Pilotni projekt: 

Ukrep 15 – izboljšano zastopanje interesov evropskih MSP v mednarodnih procesih 

standardizacije 

Standardi, ki jih pripravijo mednarodna telesa za standardizacijo, kot sta ISO in IEC, so vse 

bolj pomembni na svetovnih trgih. V Evropi se vedno bolj prenašajo kot harmonizirani 

standardi, da se dokaže domneva skladnosti z zakonodajo EU. Na podlagi izboljšav, 

doseženih na evropski ravni, bi evropski MSP v mednarodni standardizaciji morali biti bolje 

zastopani. Mednarodni standardi, ki ustrezajo potrebam MSP v Evropi, prispevajo k večji 

konkurenčnosti teh podjetij. Medtem ko se prisotnost MSP in njihovih združenj na evropski 

ravni že izboljšuje, bi bilo treba storiti več za zagotovitev ustrezne zastopanosti in učinkovite 

udeležbe v mednarodnih procesih standardizacije, pri tem pa se izhaja iz dobrih praks; to bi se 

v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) 1025/2012 lahko razširilo tudi na druge družbene 

deležnike. Obstajajo torej možnosti za bolj usklajene strategije in skupna prizadevanja 

evropskih deležnikov ter nacionalnih organov za standardizacijo, da se vpliva na procese v 

ISO in IEC, tako na tehnični kot na politični ravni. V korist MSP v Evropi bi se na 

mednarodni ravni lahko tudi spodbujale dobre prakse zanje, kjer je ustrezno tudi s pomočjo 

nacionalnih organov za standardizacijo. Te dobre prakse so lahko koristne tudi za druge 

družbene deležnike, in sicer organizacije iz Priloge III.  
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