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ÎMPREUNĂ PENTRU REDRESAREA EUROPEI: STANDARDELE
EUROPENE
SPRIJINĂ
PREȘEDINȚIA
GERMANĂ
A
CONSILIULUI UE
Pe data de 1 iulie 2020, Germania a preluat Președinția Consiliului Uniunii
Europene. Deoarece pandemia de coronavirus are un impact dramatic asupra
Europei, Germania și-a stabilit obiectivul de a depăși efectele negative ale
acesteia și de a asigura redresarea economică și socială a UE, consolidând
reziliența și coeziunea socială a acesteia pe termen lung. În această
provocare istorică, standardele europene joacă un rol esențial.
Sub deviza „Împreună pentru redresarea Europei”, Germania a stabilit domeniile de
interes care vor ghida Președinția Consiliului Uniunii Europene: depășirea
consecințelor crizei COVID-19 pe termen lung, precum și redresarea economică și
socială; o Europă mai puternică și mai inovatoare; o Europă echitabilă; o Europă
durabilă; o Europă a securității și a valorilor comune; și o Europă puternică la nivel
mondial. Luate în considerare împreună, și în contextul Planului de redresare al UE
prezentat recent, aceste priorități stabilesc o viziune care nu numai că se
concentrează pe provocările actuale, dar stabilesc și calea către un viitor de succes,
pentru o Europă pregătită să navigheze prin transformările vremurilor actuale,
capabilă să își protejeze interesele și să își respecte responsabilitatea în întreaga
lume.
Ministerul Federal German pentru Afaceri Economice și Energie (BMW), care
reprezintă Germania în cadrul Comitetului UE pentru standarde (CoS), consideră că
Președinția Germaniei reprezintă o oportunitate de a plasa pe Agenda Consiliului
European cooperarea dintre standardizarea sectorului privat și legislativul european.
Aflate în cooperare cu Comisia, organizațiile de standardizare, industria și statele
membre care împărtășesc aceeași viziune, acestea au obiectivul de a solicita norme
procedurale mai rapide și mai cooperative și de a restabili echilibrul în distribuirea

activităților între standardizare și serviciile Comisiei. În conformitate cu dispozițiile
prezentei, BMW planifică următoarele trei acțiuni:
-

-

Un aviz juridic axat, printre altele, pe problemele legate de natura juridică a
standardelor armonizate, reexaminarea de către Comisia Europeană a
standardelor care urmează să fie menționate în Jurnalul Oficial al UE și rolul
statelor membre în CoS;
Relansarea Grupului de lucru al Consiliului pentru standardizare;
Două workshop-uri axate pe contribuția pe care o pot aduce standardele în
sprijinirea „Pactului Ecologic European” și a tehnologiilor IA în Europa.

Comitetul European de Standardizare (CEN)
și Comitetul European pentru
Standardizare în domeniul Electrotehnicii (CENELEC) și membrii naționali germani ai
acestora, respectiv Institutul German de Standardizare (DIN) și Comitetul
Electrotehnic German (DKE) felicită Germania pentru programul ambițios al
Președinției sale, care profită de această ocazie istorică și subliniază contribuțiile pe
care le aduc standardele europene nu numai priorităților Președinției germane, ci și
creșterii și dezvoltării pe termen lung a Europei, într-o gamă largă de sectoare.
Sistemul european de standardizare (ESS) este unul dintre fundamentele pieței unice:
acesta sprijină armonizarea pieței europene, făcând ca achiziționarea și/sau vânzarea
de bunuri și servicii să fie mai durabilă, facilă și sigură pentru cetățeni, întreprinderi
și instituții publice, pentru a călători dincolo de granițe și pentru a se baza pe același
nivel ridicat de servicii în întreaga Europă. Aceste beneficii au fost expuse integral în
timpul pandemiei COVID-19, când CEN, CENELEC și membrii acestora au pus la
dispoziție o serie de standarde europene (EN) pentru dispozitive medicale și
echipamente de protecție individuală care sunt utilizate pentru combaterea pandemiei
COVID-19.
Din acest motiv, CEN, CENELEC, DIN și DKE consideră că standardizarea europeană
reprezintă o soluție fiabilă pentru numeroasele provocări cu care Președinția germană
va trebui să se confrunte în următoarele șase luni. În primul rând, restabilirea
eficienței pieței unice este de o importanță strategică în vremuri de criză.
Standardizarea reprezintă un instrument puternic pentru atingerea acestui obiectiv:
standardele europene contribuie la eliminarea barierelor din calea comerțului și la
sprijinirea companiilor în vederea comercializării de produse și servicii competitive.
O a doua prioritate a Președinției germane și unul dintre domeniile cu cel mai mare
potențial de stimulare a creșterii Europei este digitalizarea. Comunitățile CEN și
CENELEC se angajează să ajute Europa să profite de noile tehnologii precum IA, IoT
și 5G. Printre eforturile CEN și CENELEC referitoare la digitalizare și noile tehnologii
se numără înființarea recentă a unui CT (comitet tehnic) pe Blockchain și registrul
distribuit, activitatea aflată în curs de desfășurare pe securitatea cibernetică și pe IA
etică, ori punerea în aplicare a Planului strategic pentru transformarea digitală, care

vizează crearea unor standarde adecvate erei digitale. Așteptăm cu nerăbdare să
explorăm împreună cu Președinția germană, în următoarele luni, posibilele căi de
urmat.
Un alt domeniu esențial pentru redresarea și reziliența UE este sustenabilitatea, în
contextul Pactului Ecologic European, recent anunțat. În acest domeniu, de
asemenea, angajamentul standardizării europene este de lungă durată: de exemplu,
au fost recent înființate două organisme speciale dedicate, CEN-CENELEC Strategic
Advisory Body for Environment (SABE) și comitetul tehnic CENELEC/TC 111x – Mediu,
pentru a asigura faptul că în activitatea de standardizare sunt întotdeauna luate în
considerare aspectele de mediu.
În plus, într-un moment de criză este și mai important ca UE să își apere poziția în
economia mondială și să își consolideze reziliența și independența. Președinția
germană dorește să combată barierele nejustificate din calea comerțului. Standardele
europene sprijină comerțul internațional, reduc barierele comerciale și ajută bunurile
și serviciile europene să pătrundă pe piața mondială. Forța Sistemului european de
standardizare constă în acordurile sale cu organizațiile internaționale de standardizare
(ISO & IEC) și în activitatea prosperă întreprinsă pentru promovarea standardelor
internaționale.
„Sistemul european de standardizare se bazează pe o abordare voluntară și incluzivă,
care și-a demonstrat deja puterea în sprijinirea obiectivelor politice ale UE” a afirmat
Directorul General al CEN și CENELEC, Elena Santiago Cid. „Comunitatea de
standardizare este pregătită să se angajeze, în spiritul Noului cadru legislativ, pentru
a permite redresarea deplină a Europei: CEN și CENELEC, împreună cu DIN și DKE
sunt pregătite să se implice împreună cu Președinția germană pentru a ajuta Europa
să își respecte promisiunea”.
Vicepreședintele Policy CEN și Președintele Comitetului Executiv DIN,
Christoph Winterhalter a declarat: „DIN a lucra îndeaproape cu Guvernul german
pentru a înscrie standardizarea pe Agenda Președinției germane a Consiliului. Salutăm
cu entuziasm faptul că ministerele implicate vor evidenția contribuțiile standardelor
pentru tranzițiile duble, ecologice și digitale. Considerăm încurajator faptul că
Germania a decis, de asemenea, să abordeze unele dintre problemele cu care ne
confruntăm în elaborarea unor standarde armonizate prin revigorarea discuțiilor
privind standardizarea în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului.”
Directorul Executiv al DKE, Michael Teigeler, a adăugat: „DKE salută apelul
Președinției germane pentru o Europă care joacă un rol important în elaborarea
standardelor la nivel mondial și este pregătită să ofere tot sprijinul necesar pentru
atingerea acestui obiectiv. În conformitate cu prioritatea numărul unu a Președinției
germane, protejarea cetățenilor UE este, de asemenea, o prioritate pentru DKE:
Standardele europene ajută societatea să contribuie la bunăstarea și sănătatea

oamenilor în urma crizei create de pandemia COVID. De asemenea, acestea joacă un
rol esențial în obținerea independenței digitale europene, precum și în asigurarea unor
noi tehnologii mai sigure și mai fiabile. Rolul strategic al standardizării electrotehnice
pentru consolidarea pieței unice și pentru competitivitatea globală a industriei noastre
a fost recunoscut de mult timp la nivel național, datorită colaborării solide dintre DKE
și Guvernul german. DKE este încrezător că Președinția germană va contribui la
creșterea acestei recunoașteri la nivel european și la consolidarea cooperării dintre
Comisia Europeană și organizațiile europene de standardizare, pe baza succesului
Noului cadru legislativ.”
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