Obronność i bezpieczeństwo europejskie oraz bezpieczeństwo
międzynarodowe
W krajach członkowskich UE działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
wspierane są przez krajowe jednostki normalizacyjne. Odbywa się to m.in. poprzez
współpracę z wojskowymi systemami normalizacji, jak również współpracę
z europejskimi i międzynarodowymi jednostkami normalizacyjnymi. Organizacja
współpracy w zakresie obronności jest różna – zależna od doświadczeń danego
kraju, rozwoju gospodarczego i zaangażowania przemysłu obronnego. Normalizacja
wojskowa z reguły funkcjonuje według cywilnych zasad i procedur, jednak filozofia
wytworzenia produktu normalizacyjnego jest inna, oparta głównie na wdrażaniu
dokumentów NATO (Porozumienia Normalizacyjne - STANAG i Publikacje
Sojusznicze NATO – AP) jako Norm Obronnych. Zmiany zachodzące w UE (tworzenie
Jednolitego Rynku Europejskiego SEM towarów i usług) i NATO (nowi członkowie)
oraz nowe spojrzenie na zagadnienia obronności i bezpieczeństwa w Europie i na
świecie wymogły proces tzw. „ucywilniania” norm obronnych, zmniejszenia ich
liczby i wchłaniania przez europejski system normalizacyjny. Procesowi temu
patronują Komisja Europejska (KE) wraz z Europejską Agencją Obrony (EDA), a ze
strony NATO politykę zgodną z tym kierunkiem realizuje Agencja Normalizacyjna
NATO (NSA). Efektem tych działań ma być stworzenie jednolitego rynku
zaopatrywania obronnego, jako integralnej części SEM i osiągnięcie
interoperacyjności sił zbrojnych krajów członkowskich UE i NATO w Europie.
Drugim ważnym obszarem, do którego Komisja Europejska od dawna przykłada dużą
wagę, jest ogólnie pojęte bezpieczeństwo europejskie. Dostrzeżona została
również rola, jaką mogą spełnić Normy Europejskie i inne dokumenty
normalizacyjne w europejskim rynku bezpieczeństwa (European security market
ESM), widzianym jako integralna część Jednolitego Rynku Europejskiego. Jednym
z narzędzi wspierających integrację obu ww. rynków w ramach SEM jest Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane,
dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.
Odzwierciedleniem takiego wspólnego podejścia do zagadnień normalizacji
obronności i bezpieczeństwa jest wydzielenie w Europejskim Komitecie
Normalizacyjnym CEN sektora obronności i bezpieczeństwa.

