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0 Вовед

Меѓународните стандарди наложуваат широк транснационален
пазар и технолошка важност. Тие се средство за глобална
комуникација, за технолошки пренос и светска трговија.
Меѓународните стандарди може најдобро да ги добијат овие
главни вредности на Меѓународниот Систем за Стандардизација
претставен од ISO/IEC и ITU ако нивната содржина се развие во
фер и отворен процес во кој сите заинтересирани страни може да
го изразат своето знаење, нивните потреби и цели.
Механизмите за градење на консензус на Меѓународниот Систем
за Стандардизација сметаат дека најдобриот начин да се
постигне потребниот консензус на меѓународно ниво е преку
национални делегации кои го претставуваат балансот на
интересите кои ги одразуваат условите на технологијата,
економија и јавниот интерес во нивните земји.
За ефикасна организација на стандардизациската работа во било
која земја – вклучувајќи го ефикасното претставување на
интересите на земјата која е во прашање на меѓународно ниво потребно е да има национално тело за стандардизација кое
добро функционира кое е исто така одговорно за организацијата
на учеството во меѓународната работа, т.е. дефиницијата за
националните положби за време на развојот на Меѓународните
стандарди, учеството во меѓународните седници, работење со
меѓународни секретаријати на ТС, ЅС и WG, кои одржуваат
меѓународни седници и спроведување на Меѓународните
стандарди.
Во семејството на телата членки на ISO – кое се состои од
национални тела за стандардизација од скоро 100 земји – каде се
многу различни ситуациите кои може да се најдат во поглед на
законскиот устав и финансиска поддршка. Истото важи за другите
делови на Меѓународниот систем за стандардизација. Има
организации кои се поврзани со и целосно финансирани од
владите и има чисто приватни организации кои се потпираат на
голем дел од приходот од нивните активности.

1 Обем

Овој документ, по препораката на Советот на ISO, нуди совет за
телата членки на ISO во врска со тоа како да ги мотивираат
заинтересираните страни на национално ниво за да придонесат
активно во работата на ISO и да придонесат кон финансирањето
на националниот влез во работата на ISO.
Не се предложува никаква промена на
финансирање на Централниот Секретаријат.

2 Принципи

моменталното

Стандардизацијата има за цел да ги поддржува целите на
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општеството како целина и да придонесе за доброто на јавноста.
Мора да се смета за само- управувачка активност од
заинтересираните страни, вклучувајќи ги и јавните власти. Како
последица на тоа, сите оние заинтересирани треба да дадат
ресурси за оваа задача.
Водечки принцип за работата на системот на ISO треба да биде
тоа дека трошоците се сносат колку што може повеќе од страна
на директните корисници.
Една
од
одговорностите
на
националните
тела
за
стандардизација е да го организира учеството во работата на ISO
на заинтересираните групи во нивните земји. Националните тела
за стандардизација треба да преземат соодветни чекори за да се
осигураат дека учеството во проектите за меѓународна
стандардизација ќе биде во голема мера само- финансирано од
оние сектори во економијата и владините тела кои имаат корист
од работата која треба да се направи.
3 Трошоци за
учество во
меѓународната
стандардизација

Трошоците кои се поврзани со меѓународната стандардизација
може да се поделат во трошоци за национални активности за да
се осигура ефикасна презентација на националните интереси во
меѓународната работа и трошоци за активностите од
меѓународна природа. Поточно трошоците може да се поделат на
следниот начин:
3.1 Трошоци за подготвување на национални предлози (трошоци
за вклученост на експерти, трошоци за национални патувања,
трошоци за национални секретаријати).
3.2 Трошоци за учество на меѓународни седници (трошоци за
вклученост на експерти, трошоци за национални патувања,
трошоци за национални секретаријати).
3.3 Трошоци за раководење со меѓународни ТС, ЅС и WG
Секретаријати.
3.4 Трошоци за одржување на меѓународни седници.
3.5 Трошоци за спроведување на содржината на Меѓународните
стандарди како Национални стандарди.
Трошоците за учество во националната стандардизација може да
варираат со националните интереси во предметот на
релевантниот стандард. Ако постои намера да се спроведе
меѓународниот
стандард
како
Национален
стандард,
минималните активности треба да бидат предмет на
размислување и коментирање на DIS на фазата на испитување и
гласање на FDIS.

4 Приход на
националното
тело за
стандардизација

Приходот на националното тело за стандардизација може да се
распореди на:
 Централен буџет кој покрива општи административни
трошоци, и
 Буџети за специфичен проект.
4.1 Приход до централниот буџет на националните тела за
стандардизација може да доаѓаат од различни извори
4.1.1 Приход од добивки од продажба (стандарди кои вклучуваат
Меѓународни стандарди, прирачници, ...) и други активности (кои
даваат услуги за информации, водење семинари и курсеви за
обука, ...)
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4.1.2 Приходот од надоместоците за националното членство
(претпријатија, асоцијации, институции и други корпоративни тела
може да бидат поканети да станат членови спонзори и членови
кои придонесуваат кон националното тело).
4.1.3 Приходот од владата (наменет како општа поддршка за
економијата, за слободната конкуренција, за слободната
глобална трговија и јавниот ред).
Поканите да се стане член спонзор на националните тела за
стандардизација обично ќе бидат направени под централната
одговорност (пр. Од одделот за јавни односи). Членовите
спонзори ќе се охрабрат општо да ја поддржуваат
стандардизациската работа; од друга страна може да добијат
предности во врска со купувањето на стандардите и други
производи во врска со правото на умножување на стандардите.
4.2 Приход за поддршка на буџети за проекти од специфични
области може да доаѓаат од различни извори
Преговорите за финансирање како поддршка на одредени
области обично треба да се прават случај за случај во поглед на
специфичната техничка работа. Овие ресурси ќе бидат
искористени за финансирање на работата на индивидуалните
технички комитети (вклучувајќи ја нивната меѓународна работа).
Обврската на претпријатијата и јавните власти да дадат ресурси,
исто така може да се земе како индикатор на релевантноста на
пазарот и приоритет во работата, Одлуките во врска со
предлозите за новата работа треба да биде придружена од
прогнози на неопходни ресурси за ефикасно водење на проектот.
Финансирање за поддршка на проектите од специфични области
исто така може да се додели на јавни власти (обично ограничени
на области од јавен интерес како што се безбедноста, јавното
здравје, заштита на работниците, потрошувачите и околината
итн.) и од доброволно спонзорство на индустријата (важно за
специфичниот индустриски сектор).
4.3 Приход од услуги за сертификација
Голем број на национални тела за стандардизација даваат услуги
за сертификација и добиваат приходи од тие активности, што е
прифатливо бидејќи нема конфликт на интереси меѓу
сертификацијата и активностите за стандардизација. за
национално тело за стандардизација да биде неутрална
референтна точка за стандардизација на двете активности, кои
може да се водат во националните тела за стандардизација,
треба да се раководат одвоено. Ако приходите од услугите за
сертификација се на располагање да ја поддржуваат работата за
развој на стандардите, тие општо придонесуваа до централниот
буџет.
5 Препораки

Како принцип, секое тело за стандардизација треба да се
охрабри да преземе чекори кон финансирање на своето учество
во
активностите
за
меѓународна
стандардизација
од
заинтересираните страни кои се корисници на Меѓународните
стандарди. Следните можности може да се земат предвид за да
се направат за да се направат јасни разлики меѓу разни типови
на трошоци и нивното можно покривање од страна на
централниот буџет на членката на ISO или од заинтересираните
страни (вклучувајќи ги и јавните власти).
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5.1 Трошоци за подготвување на национални положби треба да
се покриваат главно од придонесите на заинтересираните
страни, што се однесува до националниот секретаријат. Во некои
случаи, пр. за развојот на основните стандарди кои се користат
во многу сектори, може да се земе предвид придонес од
централниот буџет. Експертите кои учествуваат во националните
седници треба да работа на почесна основа, т.е. треба да бидат
платени (вклучувајќи патни трошоци) од заинтересираните
страни кои тие ги претставуваат.
5.2 Трошоци за учество во меѓународните седници (улога на
експертите и патување) треба да се покриваат директно од
заинтересираните страни кои учествуваат, т.е. експертите треба
да работат како на национално ниво на почесна основа. Во некои
случаи може да биде соодветно да се создаде финансирање
поврзано
со
секторот
за
меѓународно
патување
за
заинтересираните страни да ги поделат трошоците за
меѓународното претставување.
5.3 Трошоци на меѓународните секретаријати на ТС, ЅС и WG
треба да бидат покриени од придонеси на заинтересираните
страни (вклучувајќи ги јавните власти). Пред да преземат
одговорност за меѓународниот секретаријат, треба да се извршат
соодветни преговори во секторот кој е во прашање за да се
осигура дека соодветните ресурси ќе бидат дадени. Членката кое
го одржува секретаријатот ја носи најголемата одговорност, но од
друга страна има големо влијание на ефикасното извршување на
националната работа.
5.4. Трошоците за држење на меѓународните седници треба да
покриено од целосно спонзорство на заинтересираните страни на
случај според основа на случај. Правилата на ISO наложуваат
дека нема да има надоместоци за учеството на делегатите на
седниците на ISO TC/SC или WG .
5.5 Трошоците за Централниот секретаријат (надоместоци за
членство во ISO) треба да бидат земени од централниот буџет на
националните тела за стандардизација, бидејќи ова е општ
предуслов за учество во меѓународната работа. Има бројни
случаи каде националните тела за стандардизација се
кофинансирани од владите на исто ниво со финансирање од
приватниот сектор; во такви случаи владиното финансирање се
резервира за специфична употреба како што се спонзорирања до
меѓународните организации за стандардизација.
5.6 Трошоци за спроведување на содржината на Меѓународните
стандарди како Национални стандарди треба да се покрие од
централниот буџет на националното тело за стандардизација.
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