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Tento dokument představuje dobrovolné společné úsilí a nestanoví žádné nové právní 

závazky. Nenahrazuje ani nemění stávající právní závazky či práva, pokud jde o účastníky 

anebo třetí osoby. 

SOUVISLOSTI 

Normy jsou klíčové pro inovace a pokrok na jednotném trhu a jeho fungování: jsou zásadní 

pro podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu a umožňují Evropě, aby si udržela své 

vedoucí postavení v technickém rozvoji a globálním obchodu. Normy rovněž mohou přispět 

ke společenské prosperitě (např. zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské 

normalizaci stanoví rámec evropského systému normalizace. Vstoupilo v platnost dne 1. ledna 

2013. 

Ve sdělení Evropské komise o strategii pro jednotný trh se uvádí, že: „proces normalizace se 

(…) potýká s výzvami vyplývajícími z proměnlivé povahy hospodářství a diverzifikace 

obchodních modelů, stále významnější úlohy informačních a komunikačních technologií a 

rostoucího významu služeb v dnešních globálních hodnotových řetězcích, v nichž se zboží a 

služby stále častěji poskytují v rámci jednoho balíku. 

Na to, aby se evropský systém normalizace dokázal s těmito výzvami vyrovnat, musí včas a 

inkluzivním způsobem vypracovávat tržně orientované normy a upevňovat vedoucí postavení 

Evropy v oblasti mezinárodní normalizace. Evropské normy musí podporovat politiky EU a v 

případě digitálních inovací musí nabízet větší bezpečnost a interoperabilitu. 

Obecně to znamená, že je potřebné modernizovat stávající partnerství. Komise proto navrhne 

„společnou iniciativu v oblasti normalizace“, do níž se zapojí Komise, příslušné hospodářské 

odvětví, evropské organizace pro normalizaci a obecně všechny subjekty činné v oblasti 

normalizace. Tato společná iniciativa bude celoplošně usilovat o urychlení normotvorby a 

lepší stanovení priorit.“ 

Zapojení členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) do výše uvedeného 

dlouhodobého a úspěšného partnerství (veřejného a soukromého sektoru) je vřele vítáno. 

Účastníky společné iniciativy v oblasti normalizace jsou Evropská komise; členské státy EU; 

členské státy ESVO; evropské normalizační organizace: Evropský výbor pro normalizaci 

(CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro 

telekomunikační normy (ETSI); národní normalizační orgány; evropský průmysl, který je též 

zastoupen několika svými sdruženími včetně malých a středních podniků; a zúčastněné 

společenské strany, tj. strany zastupující zájmy životního prostředí, odbory a spotřebitele. 

Tato společná iniciativa v oblasti normalizace stanoví sdílenou vizi evropské normalizace 

s cílem přijmout opatření pro lepší stanovení priorit a modernizaci stávajícího evropského 

systému normalizace a usilovat o včasnou realizaci produktů normalizace. Podporuje 

příslušné aspekty deseti priorit Evropské komise a další cíle politiky, přičemž jasně dodržuje 

rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy. 

Tato společná iniciativa v oblasti normalizace dále Evropě umožní posílit svou hnací sílu 

v prostředí globální normalizace. Tento dokument se proto soustředí na celý systém 

normalizace, vzhledem k jeho potenciálu pro růst a zaměstnanost evropského hospodářství a 

jeho pozitivnímu dopadu na konkurenceschopnost evropského průmyslu, malé a střední 

podniky a společnost jako celek. 
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Účastníci společné iniciativy v oblasti normalizace sdílejí vizi stanovenou v tomto dokumentu 

ze dne 13. června 2016 a podpoří zřízení řídící skupiny, která rozpracuje seznam opatření 

uvedený v příloze s ohledem na tuto vizi a bude sledovat celý proces společné iniciativy. 

Účastníci, kteří se podílejí na opatřeních stanovených řídící skupinou, tak budou činit 

v souladu se svými zájmy a zákonným pověřením a dle svého uvážení. 

SPOLEČNÁ VIZE V OBLASTI EVROPSKÉ NORMALIZACE 

Účastníci sdílejí tuto „Vizi v oblasti evropské normalizace“: 

Evropská normalizace přispívá značnou měrou k růstu, zaměstnanosti a společenské 

prosperitě stanovením vysoce kvalitních norem a jiných produktů normalizace. Tyto normy 

jsou vytvářeny průmyslovými odvětvími a dalšími subjekty trhu včas a inkluzivním způsobem 

v souladu se zásadami technických překážek obchodu Světové obchodní organizace (WTO) a 

nařízením (EU) č. 1025/2012. Normy jsou používány tak, aby odpovídaly potřebám trhu a 

popřípadě zájmům veřejné politiky, například podporou uplatňování vnitrostátních a 

evropských právních předpisů. Evropský systém normalizace stanoví ucelený soubor norem 

na evropské i globální úrovni a usnadňuje přístup na světové trhy přebíráním mezinárodních 

norem, kdekoliv to je možné. Také podporuje příslušné aspekty deseti priorit Evropské 

komise a dalších evropských politik. 

Společná vize v oblasti normalizace vychází z těchto hodnot: 

1. Hlubší a spravedlivější evropský jednotný trh s volným pohybem zboží a služeb, 

podporovaný jednotnou normou pro přístup na trh v Evropě. 

2. Výhody pojetí nového přístupu / legislativního rámce a norem podporujících 

provádění politik a právních předpisů, včetně zlepšování právní úpravy a zadávání veřejných 

zakázek, jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. 

3. Přínos normalizace pro jednotný evropský digitální trh, což zajistí, aby evropské 

hospodářství, občané a podniky mohli plně požívat výhod vyplývajících z digitální revoluce. 

4. Dobrovolná, tržně orientovaná povaha norem. 

5. Normy podporující evropskou konkurenceschopnost na globálním trhu, což umožní 

přístup na zahraniční trhy a povede k navázání obchodních partnerství po celém světě. 

6. Potenciál norem zvýšit hospodářskou a společenskou prosperitu a prosperitu v oblasti 

životního prostředí, včetně zdraví a bezpečnosti pro spotřebitele a pracovníky. 

7. Schopnost norem odpovídat potřebám společnosti a hospodářství a jejich schopnost 

zohledňovat zájmy veřejné politiky. 

K zahájení procesu společné iniciativy v oblasti normalizace účastníci této iniciativy: 

1. se vzájemně uznávají jako opravdoví strategičtí partneři; 

2. uznávají potřebu řádného zohlednění jak potřeb trhu, tak cílů politiky s cílem širšího 

používání norem: 

a. usilováním o větší zapojení orgánů veřejné moci do procesu normalizace se zvláštní 

pozorností věnovanou oblastem, kde je podporováno provádění veřejných politik, právních 

předpisů a zadávání veřejných zakázek; 

b. zlepšením výměny všech zúčastněných stran s evropskými normalizačními 

organizacemi, aby byly zajištěny příslušné odkazy na normy v politických a legislativních 

návrzích; 
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c. další podporou inkluzivnosti v procesu na evropské úrovni za účasti všech 

zúčastněných stran, a to v rámci jejich úloh a pověření při respektování zásady státního 

pověření zúčastněných subjektů. To zahrnuje evropské normalizační organizace, průmysl, 

čtyři zúčastněné strany uvedené v nařízení (EU) č. 1025/2012 (spotřebitelé, životní prostředí, 

malé a střední podniky, odbory), orgány veřejné moci (včetně orgánů dohledu nad trhem), 

akademickou obec, zkušební ústavy, osoby se zdravotním postižením atd., a to ve všech 

fázích přípravy a námitek vůči produktům normalizace na podporu unijních právních předpisů 

a politik (např. od počáteční fáze žádosti o normalizaci po rozhodnutí ve fázi formálních 

námitek); 

d. dalším zapojením všech zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni, čímž dojde 

k posílení přímé účasti bez bariér a podmínek pro zohlednění jejich stanovisek; 

3. budou nadále udržovat otevřený postup spolupráce zřízením „řídící skupiny“, 

neformálního konzultačního subjektu, kterému předsedá Evropská komise, aby byla dále 

rozvíjena konkrétní opatření a pokračovala práce redakčního výboru včetně sledování 

společné iniciativy v oblasti normalizace. Evropská komise zváží, zda podpoří další opatření, 

která budou popřípadě navržena. 

KONTROLA SPOLEČNÉ INICIATIVY V OBLASTI NORMALIZACE 

Normalizační politika Evropské komise je založena na pěti strategických cílech uvedených ve 

sdělení Evropské komise z roku 2011 [KOM(2011)311 v konečném znění]: včasnost/rychlost, 

konkurenceschopnost, podpora právních předpisů a politik EU, inkluzivnost a dopad na 

celosvětový trh. Ty byly v uvedeném sdělení určeny jako oblasti, ve kterých mohou normy do 

roku 2020 zvýšit a urychlit udržitelný růst evropského hospodářství. Tyto cíle byly 

vyhodnoceny v nezávislém přezkumu (2015), který se opíral o doporučení zprávy panelu 

EXPRESS z roku 2010. 

Účastníci této společné iniciativy v oblasti normalizace budou 

– v rámci právního rámce stanoveného nařízením (EU) č. 1025/2012 o evropské 

normalizaci, 

– s ohledem na partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti evropské 

normalizace, 

– s odkazem na oblast působnosti společné iniciativy v oblasti normalizace podle 

strategie pro jednotný trh, 

– uznávajíce tyto strategické cíle Evropské komise a doporučení obsažená ve zprávě 

panelu EXPRESS, 

– a s ohledem na to, že z nezávislého přezkumu rovněž vyplynula doporučení, 

usilovat o následnou kontrolu vize podle společné iniciativy v oblasti normalizace zřízením 

řídící skupiny, která bude v ideálním případě složená z redakčního výboru a dalších subjektů, 

jejichž cílem je přispět ke společné iniciativě v oblasti normalizace. 

Řídící skupina prozkoumá opatření, jejichž provedení se očekává do konce roku 2019, a 

zaměří se na rozličné aspekty společné iniciativy v oblasti normalizace, jak jsou stanoveny ve 

strategii pro jednotný trh z roku 2015: stanovení priorit, modernizace a přiměřená rychlost pro 

včasné vypracování norem. 

Pro odstartování stanovení priorit, modernizace a přiměřené rychlosti pro včasné vypracování 

norem byly pro zlepšení evropského systému normalizace určeny tři klastrové okruhy: 
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1. Informovanost, vzdělávání a porozumění evropskému systému normalizace, tj. 

intenzivnější relevantní používání norem a účast na procesu na všech úrovních; 

2. Koordinace, spolupráce, transparentnost a inkluzivnost, tj. zajištění odpovídajících, 

vysoce kvalitních, uživatelsky přívětivých a včas vypracovaných evropských norem; 

3. Konkurenceschopnost a mezinárodní rozměr, tj. normy podporující evropskou 

konkurenceschopnost na světových trzích. 

První soubor opatření doprovázených zvláštními pilotními projekty podle těchto tří 

klastrových okruhů lze najít v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu. 

1. Informovanost, vzdělávání a porozumění evropskému systému normalizace 

1) Studie o hospodářských a společenských dopadech a přístupu k normám v členských 

státech EU a ESVO 

2) Propojení výzkumu a inovací s normalizací 

3) Programy vzdělávání v oboru normalizace / odborná příprava a zvyšování povědomí o 

normalizaci 

4) Zlepšení povědomí o normalizaci zejména na úrovni vnitrostátních orgánů veřejné 

moci 

5) Pilotní projekt: Zvýšení podpory normalizace v oblasti nařízení o stavebních 

výrobcích 

2. Koordinace, spolupráce, transparentnost a inkluzivnost 

6) Kulatý stůl na téma významu norem pro trh (Standards Market Relevance Roundtable 

– SMARRT) 

7) Optimalizace provozních aspektů nařízení (EU) č. 1025/2012 

8) Zajistit, aby byly vysoce kvalitní normy a odkazy na ně k dispozici včas 

9) Inkluzivnost, transparentnost a účinné zapojení všech zúčastněných stran do 

evropského systému normalizace 

10) Podpora účasti všech zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni 

11) Pilotní projekt: zvýšené využívání norem v oblasti zadávání veřejných zakázek a lepší 

dodržování směrnic v oblasti zadávání veřejných zakázek 

3. Konkurenceschopnost a mezinárodní rozměr 

12) Podpora většího rozvoje a používání evropských norem v oblasti služeb, která pomůže 

integrovat evropské trhy služeb 

13) Podpora evropského regulačního modelu opírajícího se o dobrovolné normy a jeho 

úzká vazba na mezinárodní normalizaci ve třetích zemích 

14) Normalizace podporující digitalizaci evropského průmyslu 

15) Pilotní projekt: zlepšení hájení zájmů malých a středních podniků v Evropě 

v mezinárodních procesech normalizace 

Těmito opatřeními nejsou dotčeny jiné položky, které mohou být Evropskou komisí zahrnuty 

do budoucího ročního pracovního programu Unie pro oblast evropské normalizace na základě 

článku 8 nařízení (EU) č. 1025/2012. 
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Úplný seznam opatření, jejich jednotlivých podrobných popisných listů a zapojených 

účastníků bude představen při příležitosti „Světového dne norem 2016“ (v polovině října 

2016). 

Každý účastník se zavazuje podporovat opatření spadající do jeho působnosti s ohledem na 

jeho kvalifikaci, přičemž příspěvky k dalším opatřením jsou vítány. Pokud budou před jejich 

oznámením ve Světový den norem 2016 stanovena dodatečná opatření, může si to vyžádat 

dodatečné schválení ze strany Evropské komise. 

REALIZACE A HODNOCENÍ SPOLEČNÉ INICIATIVY V OBLASTI NORMALIZACE 

Tato společná iniciativa v oblasti normalizace bude zahájena dne 13. června 2016. 

Tato společná iniciativa v oblasti normalizace je založena na dobré víře mezi účastníky 

vycházející z předpokladu, že se jedná o spravedlivé a poctivé přednesení jejich záměrů. Není 

právně závazná. Nelze ji v žádném případě chápat jako náhradu nebo výklad stávajícího 

právního rámce. 

Po podpisu této společné iniciativy v oblasti normalizace bude následovat období její 

realizace v délce 42 měsíců. 

Během tohoto období se budou účastníci každý rok setkávat pod záštitou Evropské komise, 

aby vyhodnotili její pokrok, provádění a fungování. 

Po uplynutí doby realizace se účastníci se setkají, aby vyhodnotili účinnost společné iniciativy 

v oblasti normalizace, prodiskutovali její pokračování a popřípadě prodiskutovali a navrhli 

vhodná následná opatření. 

S ohledem na povinnost podávat zprávy podle nařízení (EU) č. 1025/2012 bude Evropská 

komise pravidelně informovat Evropský parlament, Radu a Hospodářský a sociální výbor o 

stavu společné iniciativy v oblasti normalizace, zdůrazní mimo jiné pokrok dosažený v oblasti 

priorit normalizace IKT pro jednotný digitální trh, aby zhodnotila pokrok dosažený v otázce 

produktů normalizace a ročních pracovních programů Unie. 

V Amsterodamu (Nizozemsko) dne 13. června 2016 

Účastníci s ohledem na jejich příslušné pravomoci: 

Za Evropskou komisi: 

Za (účastníky v abecedním pořadí): 

A/B/C/…: 
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Příloha: návrhy redakčního výboru řídící skupině prvního navrženého souboru opatření 

spolu s pilotními projekty podle tří klastrových okruhů uvedených ve společné vizi 

v oblasti evropské normalizace 

Okruh 1: informovanost, vzdělávání a porozumění evropskému systému normalizace 

Opatření 1 – Studie o hospodářských a společenských dopadech a přístupu k normám 

v členských státech EU a ESVO 

Všeobecně se uznává, že normy hrají rozhodující a někdy neviditelnou úlohu v podpoře 

hospodářského růstu díky podpoře produktivity, konkurenceschopnosti a inovací a také 

společenské prosperity. Ani dopady norem v rámci podniků a jejich dodavatelských řetězců 

nejsou příliš dobře chápány. To samé platí v případě veřejného sektoru, který si není vždy 

vědom dopadů použití norem ve veřejných politikách a není o nich informován. Studie by 

proto měla ze širokého hlediska přezkoumat dopady norem na hospodářství a společnost, 

opírat se i o stávající vnitrostátní studie, jakož i o různé modely financování normalizace a 

vzít je v úvahu. Tuto studii si rovněž vyžádala Rada v březnu 2015 [2.–3. března 2015, 

6197/15 a 6715/15]. 

Opatření 2 – Propojení výzkumu a inovací s normalizací 

Je důležité vyzdvihnout propojení mezi výzkumem, inovacemi a uváděním na trh za použití 

normalizace co nejdříve, aby bylo možné v co nejvyšší míře využít výsledky současných a 

budoucích výzkumných a inovačních projektů například z programu Horizont 2020 nebo 

jiných stávajících technických platforem. Měla by být provedena brzká hloubková analýza, 

kde, kdy a jak může normalizace pomoci při podpoře inovací v evropských programech 

inovací. Také by pomohlo větší používání norem ze strany podniků, což by jejich inovacím 

usnadnilo přístup na trh. Ty produkty normalizace, které podporují dosud realizované projekty 

výzkumu a inovací, budou vyhodnoceny, a v úvahu lze vzít rovněž rozvoj pilotních projektů. 

Opatření 3 – Programy vzdělávání v oboru normalizace / odborná příprava a zvyšování 

povědomí o normalizaci 

Programy formálního vzdělávání a odborného vzdělávání zabývající se normalizací, a 

zejména evropským modelem normalizace, by měly být dále rozvíjeny. Proto zde existuje 

jasná potřeba prozkoumat a podporovat normalizaci jakožto prvek formálního vzdělávání, 

akademického vzdělávání i odborné přípravy ve spolupráci s členskými státy, které mají 

v této oblasti zkušenosti, a zapojit akademickou obec. Rozvoj školicích programů pro 

referenty v oblasti příslušné politiky a odborníky v oblasti normalizace by byl rovněž 

významným prvkem v rámci tohoto vzdělávacího projektu. 

Opatření 4 – Zlepšení povědomí o normalizaci na úrovni vnitrostátních orgánů veřejné moci 

Na vnitrostátní úrovni bylo zaznamenáno určité nedostatečné povědomí o úloze norem při 

podpoře právních předpisů a veřejné politiky. Doporučuje se proto další zapojení orgánů 

veřejné moci do procesu stanovování norem a odkazování na ně. Větší zapojení členských 

států proto bude zásadním úspěchem; bude se uvažovat o dalších praktických opatřeních, 

například společných souborech/soupravách/šablonách obsahujících komunikační materiál 

pro jednotlivé použití v členských státech. 

Pilotní projekt bude přezkoumán po vydání rozsudku Soudního dvora ve věci C-613/14. 

Opatření 5 – Pomoc při provádění nařízení o stavebních výrobcích prostřednictvím norem 

Toto opatření se zaměří na zmapování některých hlavních specifik a výzev týkajících se 

harmonizovaných norem a procesu normalizace v případě stavebních výrobků. Bude rozvíjet 

společné chápání úlohy harmonizovaných norem v souvislosti s nařízením o stavebních 
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výrobcích; vysvětlí roli rozličných subjektů a prozkoumá používání zjednodušeného postupu 

v případě změny stávajících pověření. Dále toto opatření podpoří proces zavádění nových tříd 

a prahových hodnot do harmonizovaných norem a bude vyvíjet úsilí o spolupráci, aby tak 

byla zajištěna jejich včasná revize a citování. Toto opatření by mělo plně respektovat nařízení 

(EU) č. 305/2011. 

Okruh 2: Koordinace, spolupráce, transparentnost a inkluzivnost 

Opatření 6 – Zlepšení výměny informací a dialog s průmyslovými odvětvími prostřednictvím 

Kulatého stolu na téma významu norem pro trh („SMARRT“) 

Mnoho subjektů zapojených do systému hlasitě volá po lepší výměně informací, větší 

transparentnosti a dialogu ke zvýšení účinnosti evropského systému normalizace při tvorbě 

právních předpisů. K dosažení tohoto cíle a v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 

1025/2012 je třeba kromě veřejných politik a regulace zvážit i význam pro trh. Pro zlepšení 

tržně orientovaného testování evropské politiky v oblasti normalizace bude mezi Evropskou 

komisí a průmyslovými odvětvími zřízen kulatý stůl s názvem: „Kulatý stůl na téma významu 

norem pro trh“, („Standards MArket Relevance Round Table, SMARRT“). Tento kulatý stůl 

se bude scházet pravidelně a při respektování zásady plné transparentnosti například během 

vypracovávání návrhů žádostí o normalizaci, před zasedáními Výboru pro normalizaci, aby 

předložil stanoviska významná pro trh. 

Opatření 7 – Optimalizace provozních aspektů nařízení (EU) č. 1025/2012 

Je důležité používat nástroje plánování na úrovni EU v plné míře, a účinně tak podporovat 

cíle politiky. Spolupráce a koordinace zúčastněných subjektů jsou zásadní pro 

optimalizovanou podporu priorit politik EU a účinnost těchto nástrojů. Analýza dostupných 

nástrojů plánování normalizace na úrovni EU a shromáždění osvědčených postupů k podpoře 

cílů politiky EU by pomohla vyjasnit různé úlohy, odpovědnost, procesy, cíle a produkty a 

přispěla by k lepšímu plánování dalších opatření (např. doplňkových koordinačních opatření). 

Opatření 8 – Zajistit, aby byly vysoce kvalitní normy a odkazy na ně k dispozici včas 

Silné volání po normách/specifikacích vydávaných v době, kdy je trh / právní předpisy / 

veřejné politiky potřebují a kdy jsou uživatelé norem připraveni splnit jejich požadavky nebo 

je uplatňovat při tvorbě právních předpisů, je nepopiratelnou potřebou vyjádřenou subjekty 

zapojenými do systému – ať se jedná o tvůrce politiky, průmysl, nebo společnost. Jde o 

výzvu, na kterou je třeba reagovat postupy založenými na spolupráci: zlepšením výkonu, 

pokud jde o kvalitu a včasnost po celý životní cyklus evropských norem propojených 

s politikou a předpisy, což zaručí, že úloha a pravomoci každého subjektu zůstanou 

zachovány a zároveň budou dodrženy evropské předpisy i předpisy členských států. 

Opatření 9 – Inkluzivnost, transparentnost a účinné zapojení všech zúčastněných stran do 

evropského systému normalizace 

Zvýšené povědomí o úloze organizací uvedených v příloze III by posílilo systém a zároveň 

zvýšilo jeho příspěvek k vypracovávání norem a překonalo další překážky na mezinárodní 

úrovni. Podpora skutečné a účinné inkluzivnosti evropského systému normalizace, snadného 

přístupu všech zúčastněných stran k práci v oblasti normalizace na vnitrostátní, evropské a 

mezinárodní úrovni a jejich účinného zapojení by měla být doplněna pomocí vhodných 

prostředků a opatření. Měla by být zavedena opatření zaměřená na zvyšování povědomí u 

vnitrostátních normalizačních subjektů a technických subjektů. Je také důležité, aby normy 

odrážely potřeby trhu a odpovídaly zájmům a potřebám všech zúčastněných stran, včetně 

společenských subjektů a subjektů v oblasti životního prostředí. 
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Opatření 10 – Podpora účasti všech zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni 

Větší účast některých stávajících a vznikajících kategorií zúčastněných stran na vnitrostátní 

úrovni, včetně těch, které zastupují společenský a veřejný zájem (např. vnitrostátní orgány 

včetně orgánů dozoru nad trhem), by představovala přidanou hodnotu pro konečnou kvalitu 

produktu normalizace. Vzhledem k tomu, že příspěvky všech zúčastněných stran jsou 

považovány za rozhodující pro tvorbu nejmodernějších norem, je třeba vyvinout nástroje, 

prostřednictvím kterých bude možné rozšířit účast nedostatečně zastoupených kategorií na 

vnitrostátní úrovni na základě stávajících osvědčených postupů do více zemí. 

Pilotní projekt: 

Opatření 11 – Zvýšené využívání norem v oblasti zadávání veřejných zakázek pro lepší 

provádění směrnic o zadávání veřejných zakázek 

V současnosti jsou používány normy při zadávání veřejných zakázek spíše málo, což 

znamená, že dodavatelé se potýkají s mnoha rozdílnými požadavky a rozličnými definicemi 

obsaženými v podkladech pro dodavatele, což vede k vyšším nákladům a neefektivitě při 

zadávání veřejných zakázek. Přibližně 2 % zboží a služeb při zadávání veřejných zakázek 

jsou dnes v EU přeshraniční. Proto by měla být stanovena praktická a konkrétní opatření, 

například příručka, jak používat normy v kombinaci s novou směrnicí o zadávání veřejných 

zakázek. Ke zlepšení současné situace by bylo také třeba zjistit, jak členské státy postupují při 

používání norem při zadávání veřejných zakázek, pokud jde o strukturu, nástroje, příručky, 

vzdělávání atd. V této souvislosti je ke zvážení provedení studie nebo analýzy. 

Okruh 3: Konkurenceschopnost a mezinárodní rozměr 

Opatření 12 – Podpora většího rozvoje a používání evropských norem v oblasti služeb, která 

pomůže integrovat evropské trhy služeb 

Jak směrnice o službách z roku 2006, tak nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci 

uznávají možné výhody norem v oblasti služeb při zvyšování transparentnosti trhu, kvality a 

bezpečnosti a usnadňování přístupu na trh podnikům a spotřebitelům. V Evropě je opravdu 

nevyužitý potenciál norem v oblasti služeb, které by respektovaly vnitrostátní a evropské 

předpisy. Ačkoli jejich počet roste, většina stávajících a nově vznikajících norem v oblasti 

služeb jsou normy vnitrostátní (méně než 20 % stávajících norem v oblasti služeb je 

evropských). Toto opatření bude popřípadě též usilovat o podporu zvýšeného rozvoje a 

používání tržně orientovaných evropských norem v oblasti služeb, ze kterých budou mít 

užitek evropské podniky a spotřebitelé, a to posílením transparentnosti trhu, zlepšením kvality 

nabídky, usnadněním přístupu na trh a podporou lepšího poskytování balíčku zahrnujících 

výrobky a služby. 

Opatření 13 – Podpora evropského regulačního modelu opírajícího se o dobrovolné normy a 

jeho úzká vazba na mezinárodní normalizaci ve třetích zemích 

S ohledem na to, že se obecně uznává, že evropský regulační model [právní předpisy podle 

nového legislativního rámce v rámci „nového přístupu“] je úspěšným modelem a osvědčenou 

metodou, mohl by být propagován mimo členské státy EU a ESVO. To znamená, že by bylo 

zapotřebí společného úsilí všech hráčů v systému: zúčastněné strany by měly zvážit globální 

podporu koncepce společných cílů regulace v obchodních jednáních na mezinárodní úrovni. 

Toto úsilí navíc také pomůže podpořit zájmy evropských malých a středních podniků 

v procesu mezinárodní normalizace, např. podporou osvědčených postupů pro malé a střední 

podniky na úrovni ISO a IEC. 
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Opatření 14 – Normalizace podporující digitalizaci evropského průmyslu 

Digitalizace evropského průmyslu a služeb představuje významnou příležitost pro růst 

evropských podniků a pro společnost a je významným milníkem v souvislosti s dosažením 

jednotného digitálního trhu. 

Průmysl v Evropě má dlouhodobě vedoucí postavení v automatizaci výroby a inteligentních 

výrobních technologiích. Digitalizace průmyslu a služeb a uplatňování kognitivních 

technologií v současnosti vede k propojení mezi jednotlivými odvětvími i v rámci 

hodnotového řetězce, od inovátora k výrobci a od poskytovatele ke spotřebitelům. To je 

podnět pro inovace a technologickou integraci v rámci celého hodnotového řetězce. 

Balíček ES o „Digitalizaci evropského průmyslu“ a několik iniciativ na úrovni členských 

států a v rámci průmyslových federací uznávají, že normalizace hraje významnou úlohu, a 

pomáhá tak evropskému průmyslu při zajištění jeho vedoucí úlohy ve výrobě a poskytování 

služeb prostřednictvím přizpůsobení nejlepších dostupných digitálních technologií, což je 

jednou z jejích výhod: „Pro digitalizaci evropského průmyslu je zásadní účinné normalizační 

prostředí pro digitální technologie, které je klíčové i pro jednotný digitální trh. Normy IKT 

umožňují bezproblémové propojení zařízení a služeb bez ohledu na hranice a technologie. 

V budoucnosti budou na takové bezproblémové komunikaci bez ohledu na výrobce, technické 

detaily nebo zemi původu záviset miliardy propojených zařízení – včetně spotřebičů, 

průmyslových zařízení a senzorů.“ 

Inteligentní spolupráce mezi CEN, CENELEC a ETSI spolu s průmyslovými subjekty, 

členskými státy ES/ESVO a dalšími mezinárodními a globálními organizacemi a iniciativami 

mohou být základnou pro podporu účinného souboru norem, který zohlední stávající normy 

existující na evropské a globální úrovni, což povede k účinné podpoře digitalizace průmyslu. 

Cílem tohoto opatření je co nejlépe podpořit cíle politiky EU, jak jsou například vytyčeny 

v balíčku ES o „Digitalizaci evropského průmyslu“. 

Pilotní projekt: 

Opatření 15 – Zlepšení hájení zájmů malých a středních podniků v Evropě v mezinárodních 

procesech normalizace 

Normy vypracované mezinárodními normalizačními subjekty, například ISO a IEC, jsou na 

globálních trzích čím dál důležitější. Jsou ve stále větší míře uplatňovány jako harmonizované 

normy v Evropě, a dokládají tak předpoklad shody s právními předpisy EU. S ohledem na 

zlepšení dosažená na evropské úrovni by měly být hlasy evropských malých a středních 

podniků při mezinárodní normalizaci lépe slyšet. Mezinárodní normy, které odpovídají 

potřebám malých a středních podniků v Evropě, přispívají k podpoře jejich 

konkurenceschopnosti. Ačkoliv přítomnost malých a středních podniků a jejich sdružení se na 

evropské úrovni již zlepšuje, měly by se zintenzivnit snahy k zajištění řádného zastoupení a 

účinného zapojení do mezinárodních procesů normalizace, která se bude opírat o stávající 

osvědčené postupy; to lze rovněž rozšířit na další zúčastněné společenské strany podle přílohy 

III nařízení (EU) č. 1025/2012. Je zde proto prostor pro koordinovanější strategie a společné 

úsilí evropských zúčastněných stran a národních normalizačních subjektů, aby ovlivnily 

procesy v oblasti norem ISO a IEC – jak na technické, tak na politické úrovni. Osvědčené 

postupy pro malé a střední podniky na mezinárodní úrovni by také mohly být propagovány ve 

prospěch malých a středních podniků v Evropě, popřípadě s pomocí vnitrostátních 

normalizačních subjektů. Z těchto osvědčených postupů mohou rovněž čerpat výhody další 

zúčastněné společenské subjekty, tedy organizace uvedené v příloze III. 
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