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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно участието на Съюза в Европейското партньорство в областта на 
метрологията, осъществявано съвместно от няколко държави членки
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)0089),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 185 и член 188, втора алинея от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението в Парламента (C9-0083/2021),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален 
комитет1, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0242/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. предлага позоваването на акта да се формулира, както следва: „Решение относно 
участието на Съюза в Европейското партньорство в областта на метрологията, 
осъществявано съвместно от няколко държави членки“;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

1 ОВ С [...],  г., стр. [...].
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Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел да се постигне възможно 
най-голямо въздействие на 
финансирането от Съюза и най-
ефективен принос към целите на 
политиката на Съюза, с 
Регламент (ЕС) [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета9 бе създадена 
рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 
Европа“, т.е. политиката и правната 
рамка за европейските партньорства с 
партньори от частния и/или публичния 
сектор. Европейските партньорства са 
ключов елемент от подхода на 
политиката на „Хоризонт Европа“. Те се 
създават, за да осъществяват 
приоритетите на Съюза, заложени в 
„Хоризонт Европа“, и да гарантират 
осезаемо въздействие за Съюза и 
неговите граждани, което може да бъде 
постигнато по-ефективно по-скоро в 
партньорство, чрез стратегическа визия, 
която е споделена и по която са поети 
ангажименти от партньорите, отколкото 
самостоятелно от Съюза.

(1) С цел да се постигне възможно 
най-голямо въздействие на 
финансирането от Съюза и най-
ефективен принос към целите на 
политиката на Съюза, с Регламент (ЕС) 
2021/695 на Европейския парламент и 
на Съвета9 бе създадена рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт Европа“, т.е. 
политиката и правната рамка за 
европейските партньорства с партньори 
от частния и/или публичния сектор. 
Европейските партньорства са ключов 
елемент от подхода на политиката на 
„Хоризонт Европа“. Те се създават, за да 
изпълняват ангажиментите и 
осъществяват приоритетите на Съюза, 
заложени в „Хоризонт Европа“, и да 
гарантират осезаемо въздействие за 
Съюза, неговите граждани и околната 
среда, което може да бъде постигнато 
по-ефективно по-скоро в партньорство, 
чрез стратегическа визия, която е 
споделена и по която са поети 
ангажименти от партньорите, отколкото 
самостоятелно от Съюза.

__________________ __________________
9 Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета [дата] за 
създаване на Рамковата програма за 
научни изследвания и иновации 
„Хоризонт Европа“ (OВ C , , стр.) [Да 
се въведе пълната препратка].

9 Регламент (ЕС) 2021/695 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 април 2021 г. за създаване на 
Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 
Европа“, за определяне на нейните 
правила за участие и разпространение 
на резултатите и за отмяна на 
регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) 
№ 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., 
стр. 1).

Изменение 2
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Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По-специално европейските 
партньорства в рамките на стълба 
„Глобални предизвикателства и 
конкурентоспособност на европейската 
промишленост“ на „Хоризонт Европа“ 
се очаква да играят важна роля в 
постигането на стратегическите цели за 
ускоряване на преходите по пътя към 
целите за устойчиво развитие и 
екологична и цифрова Европа и да 
допринесат за възстановяването.10. 
Европейските партньорства са от 
ключово значение за справяне със 
сложните трансгранични 
предизвикателства, които изискват 
интегриран подход. Те дават 
възможност да се намери решение в 
случаите на неефективност на 
трансформацията, системите и пазарите 
чрез обединяване на широк кръг 
участници във веригите за създаване на 
стойност и промишлените екосистеми, 
които да работят за постигането на обща 
визия и въплътяването ѝ в конкретни 
пътни карти, и координирано 
изпълнение на дейностите. Освен това 
те позволяват съсредоточаването на 
усилията и ресурсите върху общи 
приоритети за намиране на решение на 
сложните бъдещи предизвикателства.

(2) По-специално се очаква 
европейските партньорства в рамките на 
стълба „Глобални предизвикателства и 
конкурентоспособност на европейската 
промишленост“ на „Хоризонт Европа“ 
да играят важна роля за постигането на 
стратегическите цели за ускоряване на 
постигането на целите на ООН за 
устойчиво развитие, изпълнението на 
ангажиментите, поети от Съюза в 
рамките на Парижкото 
споразумение, и прехода към 
екологична, цифрова и стратегически 
автономна Европа, като 
същевременно допринесат за 
устойчивото от социална, 
икономическа и екологична гледна 
точка възстановяване10 и насърчават 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия. Европейските 
партньорства са от ключово значение за 
справяне със сложните трансгранични 
предизвикателства, които изискват 
интегриран подход. Те дават 
възможност да се намери решение в 
случаите на неефективност на 
трансформацията, системите и пазарите 
чрез обединяване на широк кръг 
участници във веригите за създаване на 
стойност, областта на научните 
изследвания и иновациите и 
промишлените екосистеми, които да 
работят за постигането на обща визия и 
въплътяването ѝ в конкретни пътни 
карти, и координирано изпълнение на 
дейностите. Освен това те позволяват 
съсредоточаването на усилията и 
ресурсите върху общи приоритети за 
намиране на решение на сложните 
бъдещи предизвикателства в полза на 
обществото.

__________________ __________________
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10 Европейска комисия (2018 г.), Оценка 
на въздействието на „Хоризонт Европа“, 
SWD(2018) 307.

10 Европейска комисия (2018 г.), Оценка 
на въздействието на „Хоризонт Европа“, 
SWD(2018) 307.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Партньорството в областта 
на метрологията следва да изпълнява 
мисията и целите си по ясен, 
опростен и гъвкав начин, за да се 
повиши привлекателността за 
промишлеността, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
всички други съответни 
заинтересовани страни.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) За да се гарантират високи 
научни постижения, и в 
съответствие с член 13 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, държавите, участващи в 
партньорството в областта на 
метрологията, следва да зачитат 
академичната свобода, по-специално 
свободата на провеждане на научни 
изследвания, и да насърчават най-
високите стандарти на научна 
почтеност.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За постигане на приоритетите и 
на необходимото въздействие следва да 
се изградят европейски партньорства 
чрез широко участие на съответните 
заинтересовани страни в цяла Европа, 
включително промишлеността, 
научноизследователски организации, 
органи, чиято мисия е да предоставят 
обществени услуги на местно, 
регионално, национално или 
международно равнище, и организации 
на гражданското общество, като 
например фондации, които подпомагат 
и/или извършват научни изследвания и 
иновации. Тези европейски 
партньорства следва да бъдат и една от 
мерките за укрепване на 
сътрудничеството между партньорите 
от частния и/или публичния сектор на 
международно равнище, включително 
чрез обединяване на програми за научни 
изследвания и иновации и на 
трансгранични инвестиции в научни 
изследвания и иновации, които носят 
взаимни ползи за гражданите и 
предприятията.

(3) За постигане на приоритетите и 
на необходимото въздействие следва да 
се изградят европейски партньорства 
чрез широко участие на съответните 
заинтересовани страни в цяла Европа, 
включително промишлеността, 
университетите, 
научноизследователските организации, 
органите със задължение за обществена 
услуга на местно, регионално, 
национално или международно равнище 
и организациите на гражданското 
общество, включително фондациите, 
които подпомагат и/или извършват 
научни изследвания и иновации. Тези 
европейски партньорства следва да 
бъдат и една от мерките за укрепване на 
сътрудничеството и полезното 
взаимодействие между партньорите от 
частния и/или публичния сектор на 
международно равнище, включително 
чрез обединяване на програми за научни 
изследвания и иновации и на 
трансгранични инвестиции в научни 
изследвания и иновации, които носят 
взаимни ползи за гражданите и 
предприятията.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Взаимното допълване и 
полезното взаимодействие със 
съвместните научноизследователски 
работни програми и с Европейския 
съвет за научни изследвания имат за 
цел да подхранят потока от 
иновации, тласкан „отдолу нагоре“. 
Такова взаимно допълване и полезно 
взаимодействие цели създаването на 
възможности за научни изследвания в 
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области, които понастоящем не са 
обхванати, и насърчаването на 
приложенията в други сектори, 
както нагоре, така и надолу по 
веригата. Партньорството в 
областта на метрологията следва да 
гарантира подходящо 
сътрудничество с другите европейски 
партньорства и други съответни 
инициативи, като се има предвид 
технологичното развитие в области 
като цифровизацията и изкуствения 
интелект, както и услугите на 
гражданското общество – от 
интелигентното здравеопазване до 
автономния трафик и кръговата 
икономика.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Целта на настоящото решение е 
участието на Съюза в партньорството в 
областта на метрологията в подкрепа на 
неговите общи цели. Изискванията на 
метрологията са от такъв мащаб и 
сложност, че са необходими 
инвестиции, надхвърлящи основните 
бюджети за научноизследователска 
дейност на националните институти по 
метрология и определените институти. 
Върховите постижения, които се 
изискват от научноизследователската и 
развойната дейност, насочена към 
предлагане на авангардни решения в 
областта на метрологията, получават 
международно разпространение и 
съответно не могат да бъдат постигнати 
само на национално равнище. 
Доколкото целите на настоящото 
решение не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
а това може да стане по-добре на 
равнището на Съюза с обединяването на 

(9) Целта на настоящото решение е 
участието на Съюза в партньорството в 
областта на метрологията в подкрепа на 
неговите общи цели. Изискванията на 
метрологията са от такъв мащаб и 
сложност, че са необходими 
инвестиции, надхвърлящи основните 
бюджети за научноизследователска 
дейност на националните институти по 
метрология и определените институти. 
Върховите постижения, които се 
изискват от научноизследователската и 
развойната дейност, насочена към 
предлагане на авангардни решения в 
областта на метрологията, получават 
международно разпространение и 
съответно не могат да бъдат постигнати 
само на национално равнище. 
Партньорството в областта на 
метрологията следва да насърчава и 
награждава високите научни 
постижения и да подкрепя 
възприемането и системното 
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усилията на отделните държави в 
съгласуван европейски подход, със 
съчетаването на сегментираните 
национални научноизследователски 
програми, с подкрепата за разработване 
на общи наднационални стратегии за 
научни изследвания и финансиране и с 
натрупването на критична маса от 
необходимите участници и инвестиции, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

използване на резултатите от 
научните изследвания и иновациите, 
постигнати в рамките на Съюза, 
включително като гарантира, че при 
изпълнението на дейностите му се 
вземат предвид съвременните научни 
постижения и констатациите от 
фундаменталните научни 
изследвания. То следва също така да 
се стреми да гарантира, че 
резултатите от неговите действия 
се внедряват и прилагат от 
промишлеността и новаторите, и в 
крайна сметка от обществото. 
Доколкото целите на настоящото 
решение не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
а това може да стане по-добре на 
равнището на Съюза с обединяването на 
усилията на отделните държави в 
съгласуван европейски подход, със 
съчетаването на сегментираните 
национални научноизследователски 
програми, с подкрепата за разработване 
на общи наднационални стратегии за 
научни изследвания и финансиране и с 
натрупването на критична маса от 
необходимите участници и инвестиции, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигането на тази 
цел.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Партньорството в областта на 
метрологията в съчетание с 
политическите приоритети на 

(10) Партньорството в областта на 
метрологията в съчетание с 
политическите приоритети на 
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Комисията (включително Европейския 
зелен пакт, икономика в интерес на 
хората и Европа, подготвена за 
цифровата ера) следва да бъдат 
изпълнени в рамките на период от десет 
години (от 2021 г. до 2031 г.). 
Програмата следва да включва нови 
дейности в сравнение с инициативата 
ЕПНИИМ в рамките на 
„Хоризонт 2020“, и по-специално 
развитието на европейски мрежи по 
метрология в отговор на неотложните 
обществени предизвикателства и 
потребностите на метрологията в 
резултат от нововъзникващите 
технологии. Капацитетът на 
метрологията, който ще бъде осигурен 
чрез тези мрежи, следва да е равностоен 
и съпоставим с другите световни 
водещи метрологични системи, 
показвайки първокласни постижения. 
Поканите за представяне на 
предложения в рамките на 
партньорството в областта метрологията 
следва да бъдат стартирани по време на 
изпълнението на „Хоризонт Европа“.

Комисията (включително Европейския 
зелен пакт, икономика в интерес на 
хората и Европа, подготвена за 
цифровата ера) следва да бъдат 
изпълнени в рамките на период от десет 
години (от 2021 г. до 2031 г.). 
Програмата следва да включва нови 
дейности в сравнение с инициативата 
ЕПНИИМ в рамките на „Хоризонт 
2020“, и по-специално да се 
разработят по открит и прозрачен 
начин европейски мрежи по метрология 
в отговор на неотложните обществени и 
екологични предизвикателства и 
потребностите на метрологията в 
резултат от нововъзникващите 
технологии и иновациите. Капацитетът 
на метрологията, който ще бъде 
осигурен чрез тези мрежи, следва да е 
равностоен и съпоставим с другите 
световни водещи метрологични 
системи, показвайки първокласни 
постижения. Поканите за представяне 
на предложения в рамките на 
партньорството в областта метрологията 
следва да бъдат стартирани по време на 
изпълнението на „Хоризонт Европа“ и 
да бъдат открити, прозрачни и 
конкурентни. Партньорството в 
областта на метрологията следва да 
се стреми към обмен на таланти, 
тъй като балансирано кръгово 
движение на изследователите може 
активно да се справи с проблема с 
„изтичането на мозъци“. 
Партньорството в областта на 
метрологията следва активно да си 
сътрудничи с академичните 
институции, за да запълни недостига 
на умения, да създаде възможности за 
обучение за придобиване на умения и 
преквалификация и да подготви 
следващото поколение работници за 
посрещане на нуждите на пазара на 
труда, произтичащи от екологичния 
и цифровия преход.
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Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Дейностите на Партньорството в 
областта метрологията следва да 
съответстват на целите и приоритетите 
за научните изследвания и иновациите 
на „Хоризонт Европа“ и на общите 
принципи и условията, предвидени в 
член XXX от Регламент (ЕС) 
[Регламент за „Хоризонт Европа“].

(11) Дейностите на партньорството в 
областта метрологията следва да 
съответстват на целите и приоритетите 
за научните изследвания и иновациите 
на „Хоризонт Европа“ и на общите 
принципи и условията, предвидени в 
член 8 и приложение III към Регламент 
(ЕС) 2021/695, по-специално по 
отношение на развитието и 
насърчаването на високи научни 
постижения, стимулирането на 
иновациите, улесняването на 
технологичното развитие и 
подпомагането на европейската 
промишленост, и по-специално МСП, 
с оглед на достъпа до иновативни 
решения и на тяхното внедряване.
__________________

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В съответствие с член XX от 
Регламент (ЕС) [XXX] [Регламента за 
„Хоризонт Европа“] общата цел на 
„Хоризонт Европа“ е да се постигне 
научно, икономическо и обществено 
въздействие от инвестициите на Съюза 
в научни изследвания и иновации, така 
че да бъдат укрепени научните и 
технологичните основи на Съюза и да се 
стимулира неговата 
конкурентоспособност, включително 
тази на неговата промишленост, да се 
изпълнят стратегическите приоритети 

(13) В съответствие с член 3 от 
Регламент (ЕС) 2021/695, общата цел на 
„Хоризонт Европа“ е да се постигне 
научно, икономическо, екологично и 
обществено въздействие от 
инвестициите на Съюза в научни 
изследвания и иновации, така че да 
бъдат укрепени научните и 
технологичните основи на Съюза и да се 
стимулира неговата 
конкурентоспособност, включително 
тази на неговата промишленост, да се 
изпълнят стратегическите приоритети 
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на Съюза, както и да се допринесе за 
справяне с глобалните 
предизвикателства, включително целите 
за устойчиво развитие, като се следват 
принципите на Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие и на Парижкото 
споразумение към Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата.

на Съюза, както и да се допринесе за 
справяне с глобалните 
предизвикателства, включително целите 
за устойчиво развитие, като се следват 
принципите на Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие и на Парижкото 
споразумение към Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата.

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Партньорството в областта 
на метрологията следва да гарантира 
ефективното насърчаване на равните 
възможности за всички, и по-
специално да осигури, доколкото е 
възможно, наличието на баланс 
между половете във всички органи на 
партньорството в областта на 
метрологията, както и в комисиите 
за оценка и в другите съответни 
консултативни органи.

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се постигнат целите на 
партньорството в областта на 
метрологията, EURAMET следва да 
предоставя финансова подкрепа най-
вече под формата на безвъзмездни 
средства за участниците в действия, 
подбрани на равнището на EURAMET. 
Подборът следва да се извършва въз 
основа на покани за представяне на 
предложения, отговорност за които носи 
EURAMET. Списъкът с класацията на 

(15) За да се постигнат целите на 
партньорството в областта на 
метрологията, EURAMET следва да 
предоставя финансова подкрепа най-
вече под формата на безвъзмездни 
средства за участниците в действия, 
подбрани на равнището на EURAMET. 
Изборът на тези действия следва да се 
извършва въз основа на открити, 
прозрачни и конкурентни покани за 
представяне на предложения, 
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предложенията следва да бъде 
обвързващ по отношение на подбора на 
предложенията и разпределението на 
финансиране от финансовото участие на 
Съюза и от вноските на участващите 
държави за проектите за научни 
изследвания и свързани с тях дейности. 
За дейностите, финансирани от 
вноските на участващите държави в 
партньорството в областта на 
метрологията, финансираните действия 
също следва да се определят от 
EURAMET.

отговорност за които носи EURAMET. 
Партньорството в областта на 
метрологията следва да положи 
максимални усилия за повишаване на 
видимостта на поканите за 
представяне на предложения, да ги 
публикува своевременно в базите 
данни на „Хоризонт“ и да ги 
насърчава и широко да ги 
популяризира с оглед на увеличаване 
на участието и географското 
многообразие и въвличането на нови 
участници на пазара, като например 
стартиращи предприятия и МСП. 
Списъкът с класацията на 
предложенията следва да бъде 
обвързващ по отношение на подбора на 
предложенията и разпределението на 
финансиране от финансовото участие на 
Съюза и от вноските на участващите 
държави за основаващите се на високи 
научни постижения 
научноизследователски проекти и 
свързаните с тях дейности. В 
съответствие с член 28 от 
Регламент (ЕС) 2021/695 е възможно в 
условията за разглеждане на 
предишни предложения да бъдат 
включени критерии относно 
участието на МСП, пола и 
географското многообразие. За 
дейностите, финансирани от вноските 
на участващите държави в 
партньорството в областта на 
метрологията, финансираните действия 
също следва да се определят от 
EURAMET.

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Участието в непреки действия, 
финансирани от партньорството в 
областта на метрологията, следва да е 

(16) Участието в непреки действия, 
финансирани от партньорството в 
областта на метрологията, следва да е 
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съобразено с Регламент (ЕС) № XXX14 
на Съвета [Регламент за „Хоризонт 
Европа“]. Поради специфичните 
оперативни нужди на партньорството в 
областта на метрологията, по-специално 
във връзка с изграждането и 
управлението на бъдещи европейски 
мрежи по метрология и за улесняване на 
адекватното финансово участие на 
участващите държави, обаче следва да е 
възможно да се предвиди ограничаване 
на ролята на координатор в 
предложение до НИМ и ОИ на 
участващите държави, при 
необходимост.

съобразено с Регламент (ЕС) № XXX14 
на Съвета [Регламент за „Хоризонт 
Европа“]. Поради специфичните 
оперативни нужди на партньорството в 
областта на метрологията, по-специално 
във връзка с изграждането и 
управлението на бъдещи европейски 
мрежи по метрология и за улесняване на 
адекватното финансово участие на 
участващите държави, обаче следва да е 
възможно да се предвиди ограничаване 
на ролята на координатор в 
предложение до НИМ и ОИ на 
участващите държави, при 
необходимост, след консултиране с 
ръководната група.

__________ ___________
14 Регламент (ЕС) XXX на Съвета от … 
(OВ …).

14 Регламент (ЕС) XXX на Съвета от … 
(OВ …).

Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира прозрачност и 
достъпност на програмата, поканите за 
представяне на предложения по 
партньорството в областта на 
метрологията следва да се публикуват 
също на единния портал за участниците, 
както и чрез други електронни средства 
за разпространение на „Хоризонт 
Европа“, управлявани от Комисията.

(18) За да се гарантират 
откритостта, прозрачността и 
достъпността на програмата, поканите 
за представяне на предложения по 
партньорството в областта на 
метрологията следва да се публикуват 
също и на единния портал за 
участниците по лесен за ползване 
начин, както и чрез други електронни 
средства за разпространение на 
„Хоризонт Европа“, управлявани от 
Комисията. Поканите за представяне 
на предложения следва да бъдат 
привлекателни и достъпни за широк 
кръг заинтересовани страни в 
областта на научните изследвания и 
промишлеността, включително 
МСП. Партньорството в областта 
на метрологията следва да засили 
диалога си с обществото, да участва в 
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кампании за повишаване на 
осведомеността и да насърчава 
образователни дейности и дейности 
за разпространение, с ангажирането 
на академични и научни мрежи и 
мрежи за знания, социални и 
икономически партньори, медиите, 
предприятия, организации на МСП и 
други участници.

Изменение 15

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Комисията следва да извърши 
междинна оценка не по-късно от 2025 г., 
в рамките на която да подложи по-
специално на оценка качеството и 
ефикасността на партньорството в 
областта на метрологията, а също 
отбелязания напредък към постигане на 
заложените цели, и окончателна 
оценка — не по-късно от 2030 г., както 
и да изготви доклад за тези оценки,

(24) Комисията следва да извърши 
междинна оценка не по-късно от 2025 г., 
в рамките на която да подложи по-
специално на оценка качеството и 
ефикасността на партньорството в 
областта на метрологията, а също 
отбелязания напредък към постигане на 
заложените цели, и окончателна оценка 
— не по-късно от 2030 г., както и да 
предостави публично достъпен доклад 
за тези оценки.

Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Европейският парламент 
следва да има възможността да 
прикани Комисията да представи на 
компетентната комисия докладите 
за оценка и друга имаща отношение 
информация относно дейностите на 
Партньорството в областта на 
метрологията,
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Изменение 17

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка извън 
изброените в параграф 1 и всяка друга 
държава, асоциирана към „Хоризонт 
Европа“, може да участва в 
партньорството в областта на 
метрологията, ако отговаря на 
условието, установено в член 4, 
параграф 1, буква в). Тя се разглежда 
като участваща държава за целите на 
настоящото решение.

2. Всяка държава членка извън 
изброените в параграф 1 и всяка друга 
държава, асоциирана към „Хоризонт 
Европа“, може да участва в 
партньорството в областта на 
метрологията, ако отговаря на 
условието, установено в член 4, 
параграф 1, буква в), и ако гарантира 
свободата на научните изследвания. 
Тя се разглежда като участваща държава 
за целите на настоящото решение.

Изменение 18

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка трета държава, която не е 
асоциирана към „Хоризонт Европа“, 
може да участва в партньорството в 
областта на метрологията, при условие 
че сключи международно споразумение 
за научно и технологично 
сътрудничество със Съюза, в което се 
определят редът и условията за нейното 
участие в партньорството в областта на 
метрологията, и при условие че получи 
одобрението на Комитета за 
партньорство в областта на 
метрологията, предвидено в член 13, 
параграф 3, буква е). Ако отговаря на 
тези условия, тя се разглежда като 
участваща държава за целите на 
настоящото решение.

3. Всяка трета държава, която не е 
асоциирана към „Хоризонт Европа“, 
може да участва в партньорството в 
областта на метрологията, при условие 
че сключи международно споразумение 
за научно и технологично 
сътрудничество със Съюза, в което се 
определят редът и условията за нейното 
участие в партньорството в областта на 
метрологията, ако отговаря на 
условието, установено в член 4, 
параграф 1, буква в), ако гарантира 
свободата на научните изследвания и 
при условие че получи одобрението на 
Комитета за партньорство в областта на 
метрологията, предвидено в член 13, 
параграф 3, буква е). Ако отговаря на 
тези условия, тя се разглежда като 
участваща държава за целите на 
настоящото решение.
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Изменение 19

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се разработи устойчива 
координирана метрологична система на 
европейско равнище;

a) да се разработи устойчива, 
изключително добра и координирана 
метрологична система на европейско 
равнище, която да спомогне за 
преодоляване на недостига на 
инвестиции между Европа и нейните 
конкуренти в световен мащаб;

Изменение 20

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се гарантира, че най-
усъвършенстваните метрологични 
средства достигат директно до 
новаторите в техните екосистеми;

б) да се гарантира, че най-
усъвършенстваните метрологични 
средства достигат широко до 
новаторите в техните екосистеми и 
отвъд тях;

Изменение 21

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се увеличи въздействието на 
метрологията върху обществените 
предизвикателства във връзка с 
прилагането на политиките, стандартите 
и разпоредбите, така че те да станат 
пригодни за целта.

в) да се увеличи въздействието на 
метрологията върху обществените 
предизвикателства във връзка с 
прилагането на политиките, стандартите 
и разпоредбите, свързани с 
цифровизацията, икономиката, 
промишлеността и околната среда, 
така че те да станат пригодни за целта.

Изменение 22



PE692.641v02-00 20/48 RR\1236948BG.docx

BG

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) до 2030 г. да се изгради нов 
научноизследователски капацитет в 
рамките на новите европейски мрежи по 
метрология, който да е поне равностоен 
на капацитета на водещите 
метрологични институти извън 
участващите в партньорството държави 
от гледна точка на средствата за 
калибриране и измерване;

a) до 2030 г. да се допринесе за 
изграждането на нов 
научноизследователски капацитет в 
рамките на новите европейски мрежи по 
метрология, който да е поне равностоен 
на капацитета на водещите 
метрологични институти извън 
участващите в партньорството държави 
от гледна точка на средствата за 
калибриране и измерване;

Изменение 23

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 –буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 2030 г. да се подпомагат 
продажбите на нови иновативни 
продукти и услуги чрез използване и 
въвеждане на новите метрологични 
средства в ключови нововъзникващи 
технологии;

б) до 2030 г. да се подпомагат 
продажбите на нови иновативни 
продукти и услуги чрез използване и 
въвеждане на новите метрологични 
средства в ключови нововъзникващи и 
базови технологии;

Изменение 24

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да допринася за намаляване на 
недостига на специфични умения в 
целия Съюз, да подпомага 
изграждането на нови знания в 
контекста на ученето през целия 
живот и насърчаването на уменията 
във връзка с човешките ресурси и да 
съпътства трансформацията на 
обществото, включително чрез 
подобряване на компетентностите и 
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способностите за иновации;

Изменение 25

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) до 2030 г. да се допринася 
пълноценно и ефективно за изготвянето 
и прилагането на специфични стандарти 
и разпоредби, които да залегнат в 
основата на публичните политики за 
справяне с обществените 
предизвикателства.

в) до 2030 г. да се допринася 
пълноценно и ефективно за изготвянето 
и прилагането на специфични стандарти 
и разпоредби, които да залегнат в 
основата на публичните политики за 
справяне с обществените, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства.

Изменение 26

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се реализира потенциалът 
на метрологията сред крайните 
потребители, включително МСП и 
заинтересованите страни от 
промишлеността, като инструмент, 
допринасящ за постигането на 
целите на Съюза с оглед на цифровия 
и екологичния преход.

Изменение 27

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
партньорството в областта на 
метрологията, включително в 
бюджетните кредити на Европейската 

1. Финансовото участие на Съюза в 
партньорството в областта на 
метрологията, включително в 
бюджетните кредити на Европейската 
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асоциация за свободна търговия и в 
бюджетните кредити на държави извън 
ЕС, не може да надвишава вноските на 
участващите държави в партньорството 
в областта на метрологията. 
Финансовото участие на Съюза е до 
300 милиона евро, като то трябва да е 
съпоставимо с вноските на участващите 
държави, посочени в член 1, параграф 1.

асоциация за свободна търговия и в 
бюджетните кредити на държави извън 
ЕС, не може да надвишава вноските на 
участващите държави в партньорството 
в областта на метрологията. 
Финансовото участие на Съюза е до 
300 милиона евро, като то трябва да е 
съпоставимо с вноските на участващите 
държави, посочени в член 1, параграф 1. 
Финансовото участие на Съюза се 
балансира по подходящ начин при 
участието на други асоциирани 
трети държави, участващи в 
партньорството в областта на 
метрологията в съответствие с член 
16 от Регламент (ЕС) 2021/695, при 
условие че съответната сума е поне 
равна на вноската на участващите 
държави.

Изменение 28

Предложение за решение
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Финансовото участие на Съюза 
не може да се използва за покриване на 
административните разходи на 
партньорството в областта на 
метрологията.

5. Финансовото участие на Съюза 
се използва за покриване на 
административните разходи на 
партньорството в областта на 
метрологията в размер от максимално 
5% от финансовото участие на 
Съюза, посочено в параграф 1.

Изменение 29

Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Финансовото участие по 
програми, съфинансирани от ЕФРР, 
ЕСФ+, ЕФМДРА и ЕЗФРСР, както и 
Механизма за възстановяване и 
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устойчивост, може да се счита за 
принос на участващата държава 
членка към партньорството в 
областта на метрологията, при 
условие че съответните разпоредби 
на Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета1a 
и регламенти... [регламентите за 
отделните фондове] са спазени. За 
тази цел Комисията разработва 
прости и практически насоки, за да 
изясни какво представлява финансово 
участие на участваща държава в 
партньорството в областта на 
метрологията.
_____________________
1а. Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 юни 2021 г. за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и 
Инструмента за финансова подкрепа 
за управлението на границите и 
визовата политика ( ОВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 159).

Изменение 30

Предложение за решение
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовите вноски или 
вноските в натура, посочени в 
параграф 2, буква б), покриват 
направените разходи от участващите 
държави във връзка с 
административните разходи на 

4. Финансовите вноски или 
вноските в натура, посочени в 
параграф 2, буква б), покриват 
направените разходи от участващите 
държави във връзка с 
административните разходи на 



PE692.641v02-00 24/48 RR\1236948BG.docx

BG

EURAMET за осъществяването на 
партньорството.

EURAMET за осъществяването на 
партньорството. Тези 
административни разходи на 
EURAMET не надвишават 5 % от 
общия бюджет на партньорството в 
областта на метрологията.

Изменение 31

Предложение за решение
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на оценяването на 
вноските в натура, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), разходите се 
определят в съответствие с обичайните 
практики за осчетоводяване на 
участващите държави или съответните 
национални органи за финансиране, с 
приложимите счетоводни стандарти на 
участващата държава, в която са 
установени съответните национални 
органи за финансиране, и с 
приложимите международни 
счетоводни стандарти и 
международните стандарти за 
финансово отчитане. Разходите трябва 
да бъдат заверени от независим одитор, 
назначен от участващите държави или 
от съответните национални органи за 
финансиране. В случай че заверката 
даде повод за каквато и да е 
несигурност, методиката на 
оценяване може да бъде проверена от 
EURAMET. В случай на оставаща 
несигурност EURAMET може да 
направи одит на методиката на 
оценяване.

5. За целите на оценяването на 
вноските в натура, посочени в 
параграф 2, букви а) и б) от 
настоящия член, разходите се 
определят в съответствие с 
хармонизиран подход, като 
критериите и процесите се 
определят от Комитета за 
партньорство в областта на 
метрологията в съответствие с 
член 14 от настоящия регламент. 
Доколкото е възможно, докладването 
на разходите се извършва съгласно 
процедурите за докладване, посочени в 
Регламент (ЕС) 2021/695, като 
същевременно се вземат предвид 
обичайните практики за осчетоводяване 
на участващите държави или 
съответните национални органи за 
финансиране, приложимите счетоводни 
стандарти на участващата държава, в 
която са установени съответните 
национални органи за финансиране, и 
приложимите международни 
счетоводни стандарти и 
международните стандарти за 
финансово отчитане. Разходите трябва 
да бъдат заверени от независим одитор, 
назначен от участващите държави или 
от съответните национални органи за 
финансиране.
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Изменение 32

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) непреки действия по смисъла на 
член 2, точка 25 от Регламент (ЕС) 
[XXX] [Регламент за „Хоризонт 
Европа“], които в съответствие с член 7 
от настоящото решение се финансират 
от EURAMET основно под формата на 
безвъзмездни средства след проведени 
транснационални открити състезателни 
процедури за представяне на 
предложения, организирани от 
EURAMET, и които включват:

a) непреки действия по смисъла на 
член 2, точка 25 от Регламент (ЕС) 
2021/695, които в съответствие с член 7 
от настоящото решение се финансират 
от EURAMET основно под формата на 
безвъзмездни средства след проведени 
транснационални открити и прозрачни 
състезателни процедури за представяне 
на предложения, организирани от 
EURAMET, и които включват:

Изменение 33

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— ii) научни изследвания в областта 
на метрологията за предоставяне на 
решения за обществените 
предизвикателства, особено в сферата 
на енергетиката, здравеопазването и 
климата, и с оглед разработването на 
проекти в рамките на специфични 
европейски мрежи по метрология за 
справяне с тези предизвикателства;

— ii) научни изследвания в областта 
на метрологията за предоставяне на 
решения за обществените, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства, особено в сферата 
на устойчивите технологии и 
иновации в сектора на енергетиката и 
цифровия сектор, здравеопазването, 
околната среда и климата, и с оглед 
разработването на проекти в рамките на 
специфични европейски мрежи по 
метрология за справяне с тези 
предизвикателства;

Изменение 34

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— iii) научни изследвания за 
разработването на новаторски 
измервателни инструменти, насочени 
към промишленото внедряване на 
метрологичните технологии за 
стимулиране на иновациите в 
промишления сектор;

— iii) научни изследвания за 
разработването на новаторски 
измервателни инструменти, насочени 
към европейско промишлено и 
търговско внедряване на 
метрологичните технологии за 
стимулиране на иновациите в 
промишления сектор;

Изменение 35

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— iv) предварителни и съпътстващи 
стандартизационната дейност 
научноизследователски и развойни 
дейности в областта на метрологията в 
подкрепа на изпълнението на 
политиката, на регламентите и за 
ускоряване на по-бързото въвеждане на 
пазара на иновативни продукти и 
услуги;

— iv) предварителни и съпътстващи 
стандартизационната дейност 
научноизследователски и развойни 
дейности в областта на метрологията в 
подкрепа на изпълнението на 
политиката, нормативната уредба и по-
бързото въвеждане на пазара и в 
обществото на иновативни продукти и 
услуги;

Изменение 36

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква а – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ivа) обмен на най-добри 
практики в рамките на научните 
изследвания в областта на 
метрологията, провеждани на 
национално равнище;
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Изменение 37

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности, финансирани от 
участващите държави без финансовото 
участие на Съюза, посочено в член 3, 
които се състоят от дейности по 
изграждане на капацитет в областта на 
метрологията на различни технологични 
равнища, чиято цел е постигането на 
балансирана и интегрирана 
метрологична система в участващите 
държави, която им дава възможност да 
развият своите научни и технически 
способности в областта на 
метрологията, и които включват 
дейности, които не са избрани от 
поканите за представяне на 
предложения, описани в буква а), и са 
включени в годишните работни 
програми, включително всяка от 
следните дейности:

б) дейности, финансирани от 
участващите държави без финансовото 
участие на Съюза, посочено в член 3, 
които се състоят от дейности по 
изграждане на капацитет в областта на 
метрологията на различни технологични 
равнища, чиято цел е постигането на 
възможно най-широка, балансирана и 
интегрирана метрологична система в 
участващите държави, която им дава 
възможност да развият своите научни и 
технически способности в областта на 
метрологията, и които включват 
дейности, които не са избрани от 
поканите за представяне на 
предложения, описани в буква а), и са 
включени в годишните работни 
програми, включително всяка от 
следните дейности:

Изменение 38

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— ii) действия за разпространение и 
използване на резултатите от научните 
изследвания в областта на 
метрологията;

— ii) действия за разпространение и 
използване, включително в 
промишлеността и от МСП, на 
резултатите от научните изследвания в 
областта на метрологията във възможно 
най-широк мащаб в Европа, като се 
цели повишаване на видимостта на 
дейностите на EURAMET за 
обществеността по лесен за ползване 
начин;
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Изменение 39

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- iiа) дейности за повишаване 
на осведомеността и насърчаване на 
дейности и кампании за образование и 
разпространение, предоставяне на 
подходяща информация на своя 
уебсайт и публикуване на 
съответната документация;

Изменение 40

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— iv) организиране на дейности за 
външно разпространение и трансфер на 
знания за насърчаване на 
партньорството в областта на 
метрологията и за максимално 
увеличаване на неговото въздействие.

— iv) организиране на дейности 
за възможно най-широко външно 
разпространение и трансфер на 
знания в Европа и отвъд за 
насърчаване на партньорството в 
областта на метрологията с цел 
максимално увеличаване на неговото 
въздействие.

Изменение 41

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да бъдат определени 
темите на всяка покана за представяне 
на предложения, посочена в параграф 1, 
буква а), EURAMET приканва граждани 
или организации от 
научноизследователската общност в 
областта на метрологията и от 
общата верига за създаване на стойност 
в областта на метрологията да 

2. Преди да бъдат определени 
темите на всяка покана за представяне 
на предложения, посочена в параграф 1, 
буква а), EURAMET публично приканва 
граждани и организации, в т.ч. МСП, и 
общата верига за създаване на стойност 
в областта на метрологията да 
предложат потенциални теми за научни 
изследвания по прозрачен начин. 
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предложат потенциални теми за научни 
изследвания.

Дневният ред, списъкът на 
участниците и протоколите се 
публикуват своевременно на уебсайта 
на организацията.

Изменение 42

Предложение за решение
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. EURAMET следи изпълнението 
на всички дейности, включени в 
годишната работна програма, и 
ежегодно докладва на Комисията за 
тяхното изпълнение.

7. EURAMET следи изпълнението 
на всички дейности, включени в 
годишната работна програма, и 
ежегодно докладва на Комисията за 
тяхното изпълнение, без увеличаване на 
административната тежест за 
бенефициерите. Годишният доклад се 
публикува своевременно на уебсайта 
на EURAMET.

Изменение 43

Предложение за решение
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за участие и разпространение Правила за участие, отворена наука и 
разпространение

Изменение 44

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с член 13, 
параграф 1 от Регламента за „Хоризонт 
Европа“ в надлежно обосновани случаи 
в годишната работна програма може да 
се предвиди ограничаване на ролята на 
координатор при непреки действия до 

2. Всички дейности , посочени в 
член 6, параграф 1, буква а), се 
подчиняват на правилата за участие 
и разпространение на резултатите 
от „Хоризонт Европа“, определени в 
Регламент (ЕС) 2021/695. Освен това, 
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НИМ и ОИ на участващите държави, за 
да се гарантира осъществяването на 
целите и на предвидените вноски на 
участващите държави.

в съответствие с член 13, параграф 1 от 
Регламент (EС) 2021/695, в надлежно 
обосновани случаи и след 
консултиране с ръководната група на 
партньорството в областта на 
метрологията, в годишната работна 
програма може да се предвиди 
ограничаване на ролята на координатор 
при непреки действия до НИМ и ОИ на 
участващите държави, за да се 
гарантира осъществяването на целите и 
на предвидените вноски на участващите 
държави.

Изменение 45

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. EURAMET гарантира подходящи 
взаимодействия с НИМ и ОИ при 
непреките действия, посочени в член 6, 
параграф 1, буква а), според 
определеното от съответния национален 
орган. EURAMET насърчава и подкрепя 
също така участието на други субекти 
във всички покани.

3. EURAMET гарантира подходящи 
взаимодействия с НИМ и ОИ при 
непреките действия, посочени в член 6, 
параграф 1, буква а), според 
определеното от съответния национален 
орган. EURAMET насърчава и подкрепя 
също така участието на други субекти, 
включително МСП, във всички покани.

Изменение 46

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако участващите държави не 
допринасят за финансирането на 
партньорството в областта на 
метрологията, допринасят само 
частично или не спазват сроковете за 
вноските, посочени в член 5, Комисията 
може да прекрати, да намали 
съразмерно или временно да 
преустанови финансовото участие на 

2. Ако участващите държави не 
допринасят за финансирането на 
партньорството в областта на 
метрологията, допринасят само 
частично или не спазват сроковете за 
вноските, посочени в член 5, Комисията 
може да прекрати, да намали 
съразмерно или, като крайна мярка, 
временно да преустанови финансовото 
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Съюза, посочено в член 3. Решението на 
Комисията не възпрепятства 
възстановяването на допустимите 
разходи, вече извършени от 
участващите държави преди решението 
за прекратяване, съразмерно намаляване 
или временно преустановяване на 
финансовото участие на Съюза да бъде 
съобщено на партньорството в областта 
на метрологията.

участие на Съюза, посочено в член 3. 
Решението на Комисията не 
възпрепятства възстановяването на 
допустимите разходи, вече извършени 
от участващите държави преди 
решението за прекратяване, съразмерно 
намаляване или временно 
преустановяване на финансовото 
участие на Съюза да бъде съобщено на 
партньорството в областта на 
метрологията.

Изменение 47

Предложение за решение
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Последващите одити на 
разходите за непреки действия, 
посочени в член 6, параграф 1, буква а), 
се извършват от EURAMET в 
съответствие с член 48 от Регламент ... 
[„Хоризонт Европа“](EС) [XXX] [].

1. Последващите одити на 
разходите за непреки действия, 
посочени в член 6, параграф 1, букви а) 
и б), се извършват от EURAMET в 
съответствие с член 48 от Регламент 
(EС) 2021/695.

Изменение 48

Предложение за решение
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. С цел административно 
опростяване за бенефициерите се 
избягват двойни одити, а правилата 
за одит са ясни, последователни и 
съгласувани.

Изменение 49

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съставът на органите, 
управляващи партньорството в 
областта на метрологията, отразява 
принципа на баланс между половете.

Изменение 50

Предложение за решение
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комитетът за партньорство в 
областта на метрологията управлява 
партньорството в областта на 
метрологията, за да гарантира 
осъществяването на целите на 
партньорството в областта на 
метрологията.

1. Комитетът за партньорство в 
областта на метрологията управлява 
партньорството по прозрачен начин и 
същевременно гарантира 
осъществяването на целите на 
партньорството.

Изменение 51

Предложение за решение
Член 14 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) взема решения по 
стратегическата програма за научни 
изследвания и иновации;

a) взема решения по 
стратегическата програма за научни 
изследвания и иновации и оповестява 
тези решения публично;

Изменение 52

Предложение за решение
Член 14 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приема годишната работна 
програма след получаване на одобрение 
от Комисията и след консултиране с 

в) приема и оповестява публично 
годишната работна програма след 
получаване на одобрение от Комисията 
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ръководната група, посочена в член 15; и след консултиране с ръководната 
група, посочена в член 15;

Изменение 53

Предложение за решение
Член 14 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) взема решения във връзка с 
подбора на проектите за финансиране 
съгласно списъците с класацията на 
предложенията след оценките на 
поканите за представяне на 
предложения, посочени в член 6, 
параграф 1, буква а);

г) взема решения във връзка с 
подбора на проектите за финансиране 
съгласно списъците с класацията на 
предложенията след оценките на 
поканите за представяне на 
предложения, посочени в член 6, 
параграф 1, буква а), които отделят 
дължимото внимание на баланса 
между половете и географското 
многообразие, както и на участието 
на МСП, в съответствие с член 28 от 
Регламент (ЕС) 2021/695.

Изменение 54

Предложение за решение
Член 14 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) приема мерки за привличане на 
нови участници, по-специално МСП, 
университети, 
научноизследователски организации и 
организации на гражданското 
общество, в дейностите и 
действията на партньорството в 
областта на метрологията;
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Изменение 55

Предложение за решение
Член 14 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) одобрява участието в 
партньорството в областта на 
метрологията на трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт Европа“, 
при условие че тази трета държава е 
сключила международно споразумение 
със Съюза по смисъла на член 1, 
параграф 3.

е) одобрява участието в 
партньорството в областта на 
метрологията на трета държава, която не 
е асоциирана към „Хоризонт Европа“, 
при условие че тази трета държава 
изпълнява условията, посочени в 
член 1, параграф 3.

Изменение 56

Предложение за решение
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията има статут на 
наблюдател по време на заседанията на 
Комитета за партньорство в областта на 
метрологията. За приемането на 
годишната работна програма от 
Комитета за партньорство в областта на 
метрологията обаче се изисква 
предварителното съгласие на 
Комисията. Комитетът за партньорство 
в областта на метрологията кани 
Комисията на своите заседания и 
изпраща на Комисията всички относими 
документи. Комисията може да участва 
в разискванията в рамките на Комитета 
за партньорство в областта на 
метрологията.

4. Комисията има статут на 
наблюдател по време на заседанията на 
Комитета за партньорство в областта на 
метрологията. За приемането на 
годишната работна програма от 
Комитета за партньорство в областта на 
метрологията обаче се изисква 
предварителното съгласие на 
Комисията. Комитетът за партньорство 
в областта на метрологията кани 
Комисията на своите заседания и 
изпраща на Комисията всички относими 
документи. Комисията може да участва 
в разискванията в рамките на Комитета 
за партньорство в областта на 
метрологията. Проектът на дневен 
ред, участниците и протоколите от 
заседанията на Комитета за 
партньорство в областта на 
метрологията се оповестяват 
публично и своевременно на уебсайта 
на EURAMET.
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Изменение 57

Предложение за решение
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава ръководна 
група. Ръководната група е 
консултативен орган към 
партньорството в областта на 
метрологията, който предоставя 
консултации на партньорството в 
областта на метрологията относно 
нововъзникващите приоритети за 
метрологични научни изследвания на 
европейско равнище. По-специално тя:

1. Комисията създава ръководна 
група, която осигурява балансирано 
представителство от географска 
гледна точка и от гледна точка на 
равенството между половете, както 
и наличието на баланс между 
необходимите умения и експертен 
опит. Ръководната група е 
консултативен орган към 
партньорството в областта на 
метрологията, който предоставя 
консултации на партньорството в 
областта на метрологията относно 
нововъзникващите приоритети за 
метрологични научни изследвания на 
европейско равнище и относно това 
как да увеличи въздействието на 
своите научни изследвания върху 
европейските промишленост, 
икономика и общество. По-специално 
тя:

Изменение 58

Предложение за решение
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) идентифицира нововъзникващи 
технологии и пазари, където 
метрологичните научни изследвания 
биха могли да придобият значимост в 
бъдеще;

a) идентифицира 
нововъзникващите технологии, 
иновациите, пазарите и 
промишлените приложения, където 
метрологичните научни изследвания и 
иновации биха могли да придобият 
значимост в бъдеще;

Изменение 59
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Предложение за решение
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идентифицира области на научни 
изследвания, които допринасят за 
гладкото функциониране на общия 
пазар, включително за съответните 
регламенти и стандарти;

б) идентифицира области на научни 
изследвания, които допринасят за 
гладкото функциониране на общия 
пазар и за целта на Съюза за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г., включително за съответните 
нормативни разпоредби и стандарти;

Изменение 60

Предложение за решение
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ръководната група се състои от 
12 членове: 

2. Ръководната група се състои от 
18 членове: 

Изменение 61

Предложение за решение
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 5 представители на различни 
европейски партньорства, установени в 
съответствие с Регламент [(EС) 
[XXX][„Хоризонт Европа“] с частни 
партньори, представляващи 
промишлеността. Комисията определя 
представителите по открит и прозрачен 
начин;

б) петима представители на 
различни европейски партньорства, 
установени в съответствие с Регламент 
(EС) 2021/695. Комисията определя 
представителите по открит и прозрачен 
начин, като гарантира наличието на 
разнообразие от експертни знания и 
опит;
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Изменение 62

Предложение за решение
Член 15 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) шестима представители на 
европейската научна общност, 
назначени от Комисията след 
открит и прозрачен процес в 
резултат на покана за заявяване на 
интерес, като се гарантира 
балансирано географско 
представителство и 
представителство на половете, 
обхващат се необходимите 
компетенции и експертен опит по 
отношение на съответните 
технически области и се цели 
изготвяне на независими научно 
обосновани препоръки;

Изменение 63

Предложение за решение
Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Представителите на 
европейската научна общност, в т.ч. 
от организации на гражданското 
общество, предоставят консултации 
относно научните приоритети, 
които трябва да бъдат включени в 
работната програма, предоставят 
независими консултации и анализи по 
конкретни въпроси вследствие на 
запитвания от Комитета за 
партньорство в областта на 
метрологията, оценяват 
резултатите от технологични и 
иновационни дейности, финансирани 
от партньорството в областта на 
метрологията, и наблюдават 
научните постижения в свързани с 
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метрологията сектори.

Изменение 64

Предложение за решение
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всички препоръки, направени 
от ръководната група, се 
оповестяват публично.

Изменение 65

Предложение за решение
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Европейският парламент 
може да прикани Комисията да 
представи на компетентната 
комисия докладите за оценка и друга 
имаща отношение информация 
относно дейностите на 
Партньорството в областта на 
метрологията.

Изменение 66

Предложение за решение
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна и 
окончателна оценка на партньорството в 
областта на метрологията в рамките на 
оценките по „Хоризонт Европа“, както е 
посочено в член 47 от Регламент (EС) … 
[„Хоризонт Европа“].

1. Комисията извършва междинна и 
окончателна оценка на партньорството в 
областта на метрологията в рамките на 
оценките по „Хоризонт Европа“, както е 
посочено в член 47 от Регламент (EС) 
2021/695, със съдействието на външни 
независими експерти, подбрани въз 
основа на открит и прозрачен процес.
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Изменение 67

Предложение за решение
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При оценките се разглежда как 
партньорството в областта на 
метрологията изпълнява своята мисия и 
цели, обхващат се всички негови 
дейности и се оценяват неговата 
европейска добавена стойност, 
ефективност, ефикасност, включително 
неговата откритост и прозрачност, 
целесъобразността на проведените 
дейности и тяхната съгласуваност и/или 
взаимно допълване с относимите 
регионални и национални политики и 
политики на Съюза, включително 
полезните взаимодействия с други части 
на „Хоризонт Европа“ (като мисии, 
клъстери или тематични/специфични 
програми). При оценките се вземат 
предвид гледните точки на 
заинтересованите страни както на 
европейско, така и на национално 
равнище, а когато е целесъобразно тези 
оценки включват и оценка на 
дългосрочните научни, обществени, 
икономически и технологични 
въздействия на предходните 
инициативи. Те включват, когато е 
целесъобразно, оценка на най-
ефективния режим на намеса на 
политиката за всяко бъдещо действие, 
както и целесъобразността и 
съгласуваността на всяко евентуално 
подновяване на партньорството в 
областта на метрологията, като се имат 
предвид общите приоритети на 
политиката и положението с подкрепата 
за научни изследвания и иновации, 
включително позиционирането му 
спрямо други инициативи, подкрепяни 
чрез рамковата програма „Хоризонт 
Европа“.

2. При оценките се разглежда как 
партньорството в областта на 
метрологията изпълнява своята мисия и 
цели, обхващат се всички негови 
дейности и се оценяват неговата 
европейска добавена стойност, 
ефективност, ефикасност, включително 
неговата откритост и прозрачност, 
целесъобразността на проведените 
дейности, включително в 
промишлеността и от МСП, и 
тяхната съгласуваност и/или взаимно 
допълване с относимите регионални и 
национални политики и политики на 
Съюза, включително полезните 
взаимодействия с други части на 
„Хоризонт Европа“ (като други 
партньорства, мисии, клъстери или 
тематични/специфични програми). За 
тази цел Комисията разработва ясни, 
прости и конкретни насоки, за да 
гарантира различни видове полезни 
взаимодействия (и по-конкретно по 
отношение на прехвърлянето на 
ресурси, както и алтернативното , 
кумулативното и интегрираното 
финансиране). При оценките се вземат 
предвид гледните точки на 
заинтересованите страни както на 
европейско, така и на национално 
равнище, а когато е целесъобразно тези 
оценки включват и оценка на 
дългосрочните научни, обществени, 
икономически, екологични и 
технологични въздействия на 
предходните инициативи. Те включват, 
когато е целесъобразно, оценка на най-
ефективния режим на намеса на 
политиката за всяко бъдещо действие, 
както и целесъобразността и 
съгласуваността на всяко евентуално 
подновяване на партньорството в 



PE692.641v02-00 40/48 RR\1236948BG.docx

BG

областта на метрологията, като се имат 
предвид общите приоритети на 
политиката и положението с подкрепата 
за научни изследвания и иновации, 
включително позиционирането му 
спрямо други инициативи, подкрепяни 
чрез рамковата програма „Хоризонт 
Европа“. Като извършва посочените 
оценки, Комисията в пълна степен 
взема предвид административните 
последици за партньорството в 
областта на метрологията и полага 
максимални усилия, за да се намали 
административната тежест и да се 
гарантира, че процесът на оценяване 
продължава да бъде опростен и 
напълно прозрачен.

Изменение 68

Предложение за решение
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията публикува и 
разпространява резултатите и 
заключенията от оценките и ги 
представя на Европейския парламент.

Изменение 69

Предложение за решение
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. EURAMET въвежда 
информация за представените и 
финансирани предложения на 
партньорството в областта на 
метрологията в единната база данни 
за „Хоризонт Европа“, създадена 
съгласно член 50 от Регламент (EС) 
2021/695.



RR\1236948BG.docx 41/48 PE692.641v02-00

BG

Изменение 70

Предложение за решение
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 17, EURAMET 
осигурява защитата на поверителната 
информация, чието разкриване извън 
институциите на Съюза и други органи, 
служби или агенции на Съюза би могло 
да навреди на интересите на неговите 
членове или на участниците в 
дейностите на партньорството в 
областта на метрологията. Тази 
поверителна информация включва, но 
не се ограничава само до лична, 
търговска, чувствителна 
некласифицирана и класифицирана 
информация.

Без да се засяга член 17, EURAMET 
осигурява защитата на поверителната 
информация, чието разкриване извън 
институциите на Съюза и други органи, 
служби или агенции на Съюза би могло 
да навреди на интересите на неговите 
членове или на участниците в 
дейностите на партньорството в 
областта на метрологията. Тази 
поверителна информация включва, но 
не се ограничава само до лична, 
търговска, чувствителна 
некласифицирана и класифицирана 
информация. Когато EURAMET не 
оповестява информация, тя посочва 
причините за това.

Изменение 71

Предложение за решение
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. EURAMET, неговите органи и 
персонал, а също така органите на 
партньорството в областта на 
метрологията, избягват всякакъв 
конфликт на интереси при 
осъществяването на своите дейности.

1. EURAMET, неговите органи и 
персонал, а също така органите на 
партньорството в областта на 
метрологията, избягват всякакъв 
конфликт на интереси при 
осъществяването на своите дейности. 
Когато бъде установен конфликт на 
интереси, EURAMET оповестява 
публично този конфликт и 
предприема подходящи и ефективни 
мерки.

Изменение 72
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Предложение за решение
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Членовете на Комитета за 
партньорство в областта на 
метрологията, на ръководната група 
и на секретариата на EURAMET 
публикуват и актуализират пълна 
декларация за своите професионални 
дейности и финансови интереси и на 
евентуални конфликти на интереси. 
Декларациите съдържат по прост и 
прозрачен начин следната 
информация:
a) името и професията на 
членуващото лице и подробности 
относно членството му в 
управителни съвети и комитети на 
частни дружества, 
неправителствени организации и 
асоциации;
б) капиталово участие на 
членуващото лице в дружества и 
партньорства, което може да има 
последици за обществената политика 
или което предоставя на лицето 
значително влияние върху 
управлението на дейността на 
дружеството или партньорството.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Тъй като равнището на технологична сложност и предизвикателствата, пред които е 
изправено човечеството, нарастват, същото се отнася и за необходимостта от точно 
измерване. За да продължим да напредваме и да сме на прав път, се нуждаем от ефикасни 
начини за справяне с несигурността. Следователно метрологията – науката, която се 
занимава с всички теоретични и практически аспекти на измерването, е основен 
инструмент в услуга на всяка област на знанието. Тя задвижва науката и технологиите 
води до развитие на обществата. Позволява ни да разберем докъде сме стигнали, 
независимо дали става въпрос за справяне с пандемия или за извършване на 
революционни промени, като екологичния и цифровия преход.

В своето „Предложение относно участието на Съюза в Европейското партньорство в 
областта на метрологията, осъществявано съвместно от няколко държави членки“, 
Европейската комисия напълно признава ролята на метрологията като фактор за всички 
научни и технологични области и като „ключов фактор за всички социални и 
икономически дейности“. Предложеното ново партньорство се основава на успехите на 
Европейската програма за научни изследвания в областта на метрологията (ЕНПМ) и на 
Европейската програма за научни изследвания в областта на метрологията (ЕПНИИМ), 
но ясно повишава залога с цел да отговори на новите предизвикателства. По-конкретно 
това се отнася до всички, които са съгласувани с други приоритети на Съюза, като 
например Европейския зелен пакт, „Икономика в интерес на хората“, „Европа, 
подготвена за цифровата ера“, „Утвърждаване на европейския ни начин на живот“, „По-
силна Европа на световната сцена“ и „Нов тласък за европейската демокрация“.

Европейското партньорство в областта на метрологията е с ясната амбиция да гарантира, 
че до 2030 г. метрологичните решения в Европа ще бъдат поне равни на най-добрите 
световни постижения: тези на Съединените щати, Китай и Индия. В него се съдържа и 
нов набор от препоръки, произтичащи от междинната оценка на ЕПНИИМ, извършена 
през 2017 г. от независима външна експертна група. 

Те включват укрепване на стратегическия компонент на метрологията, с много по-висока 
степен на ангажираност на националните институти по метрология с други 
заинтересовани общности, засилване на ролята на заинтересованите страни като 
университетите и промишлеността и проактивно разработване на метрологични 
приложения за нововъзникващи научни области и с по-добър акцент върху ключови 
обществени предизвикателства. 

Докладчикът е съгласен с констатациите и амбициите на Комисията. Поради това 
наборът от изменения, включени в настоящия доклад, следва същите насоки, като добавя 
конкретни препоръки с надежда за подобряване на едно така или иначе добро 
предложение. 

Принципи
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Настоящият доклад се ръководи от принципа, че тъй като метрологията е наука, която е 
от полза за всички области на знанието и засяга обществото и икономиката, тя следва да 
бъде по-открита, прозрачна и достъпна за всички заинтересовани страни. Едно 
партньорство в рамките на публичния сектор не следва да ограничава обхвата си до 
централизирани национални проекти. Напротив, националните институти по метрология 
активно търсят сътрудничество с други заинтересовани страни, особено с 
университетите и промишлеността, по-специално чрез открити покани за представяне на 
проекти и политика на проактивно оповестяване на съответната информация. 
Партньорството следва също така да засили диалога с обществото и неговите 
участници и граждани, като за тази цел следва да увеличи кампаниите за повишаване на 
осведомеността и комуникационните дейности, но също така и дейностите, насочени към 
укрепване на уменията и компетентностите. Също толкова важно е съгласуването на 
проектите с приоритетите на Европейския съюз, особено с екологичния и цифровия 
преход. Създаването на полезни взаимодействия и взаимно допълване с целите, 
политиките и програмите на ЕС, по-специално с регионалните фондове, InvestEU и 
фондовете за възстановяване и устойчивост, ще трябва да бъде възможно по прост и 
ефективен начин. Партньорството следва да насърчава и възнаграждава високите научни 
постижения и да подкрепя възприемането и системното използване на резултатите от 
научните изследвания и иновациите. За тази цел новата ръководна група включва 
представители на съответните заинтересовани страни и осигурява засилена връзка с 
науката за дейностите на партньорството в областта на метрологията. Това 
взаимодействие се насърчава надолу по веригата, както се предлага от Комисията, чрез 
разработване на подходящи приложения в областта на метрологията, но също така и 
нагоре по веригата, като се използват пълноценно подобрените научни становища на 
ръководната група за предоставяне на информация на Комитета за партньорство в 
областта на метрологията.

Основни мерки:

За да изпълним посочените приоритети, установихме пет основни насоки на действие: 
Откритост и прозрачност, засилен диалог с обществото, опростяване, съгласуване 
и полезни взаимодействия, засилена връзка с науката.

--------

1) Откритост и прозрачност:
- всички действия и дейности се подбират след открити, прозрачни и 

конкурентни покани за представяне на предложения; същите критерии 
следва да се прилагат и за подбора на европейските мрежи по метрология;

- новите участници, по-специално МСП, университетите и 
научноизследователските организации, следва да бъдат по-добре включени в 
дейностите;

- условията за разглеждане на предложенията ex-aequo могат да включват, но 
не се ограничават до, критериите за МСП и пола и географското 
многообразие;

2) Засилен диалог с обществото:
- повишава се видимостта на поканите за представяне на предложения, като 
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партньорството в областта на метрологията следва да ги публикува в 
съответните бази данни, както всички други инициативи на „Хоризонт 
Европа“;

- дейностите на партньорството и резултатите от неговите проекти следва да 
бъдат насърчавани по такъв начин, че да се увеличи участието и 
географското многообразие, като за тази цел се постави акцент върху 
конкретни дейности за повишаване на осведомеността и насърчаването на 
образователни и информационни дейности и кампании;

- партньорството има добри шансове да допринесе за намаляване на недостига 
на специфични умения в целия Съюз и за тази цел следва да работи активно 
със съответните заинтересовани страни за създаване на възможности за 
обучение за придобиване на умения и преквалификация и за подготовка на 
екологичния и цифровия преход;

3) Опростяване
- административните последици следва винаги да се вземат предвид, по-

специално в хода на периодичните оценки, които трябва да бъдат прости и 
прозрачни; партньорството следва винаги да има за цел намаляване на 
административната тежест;

- административните разходи следва да бъдат приведени в съответствие с 
„Хоризонт Европа“ и да не надхвърлят 5 % от общия бюджет;

4) Съгласуване и полезни взаимодействия
- със стратегическите приоритети на Съюза, особено тези, които са свързани с 

европейските стратегии за околната среда и за данните; 
- с всички съответни програми и фондове, а именно регионалните (ЕФРР, 

ЕСФ+, ЕФМДР, ЕЗФРСР), но също така и тези, произтичащи от Механизма 
за възстановяване и устойчивост, които могат да бъдат използвани и като 
допълнение към националния принос;

- с другите партньорства и съвместни предприятия, мисии и инструменти на 
„Хоризонт Европа“;

- за да насърчи ефективните полезни взаимодействия, Комисията следва да 
разработи ясни, прости и конкретни насоки за благоприятстване на 
създаването на различни видове полезни взаимодействия (например 
прехвърляне на ресурси, алтернативно финансиране, кумулативно 
финансиране и интегрирано финансиране);

5) Засилена връзка с науката:
- трябва да бъдат гарантирани високи научни постижения чрез зачитане и 

насърчаване на академичната свобода и най-високите стандарти за научна 
почтеност;

- най-новите научни достижения и основополагащите резултати от научните 
изследвания трябва да бъдат вземани предвид при изпълнението на всички 
негови дейности, като партньорството подкрепя възприемането и по-
системното използване на резултатите от научните изследвания и 
иновациите, постигнати в рамките на Съюза;

- ръководната група на партньорството в областта на метрологията няма 
активно научно присъствие, а в доклада се предлага броят на членовете да се 
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увеличи на 18, в т.ч. 6 представители на европейската научна общност;
- представителите на европейската научна общност са в състояние да 

предоставят независими консултации и анализи относно научните 
приоритети, които трябва да бъдат разгледани в работната програма, и да 
наблюдават научния напредък, постигнат в съседните сектори;

- за да се свържат по-добре основополагащите научни изследвания с 
приложните научни изследвания и да се създаде подходящ канал за 
иновации, като се насърчават съвместни приложения както нагоре, така и 
надолу по веригата, партньорството в областта на метрологията следва да се 
стреми към по-системно взаимодействие със съвместните 
научноизследователски работни програми и с Европейския 
научноизследователски съвет;

- в крайна сметка партньорството в областта на метрологията следва да 
сътрудничи в усилията за подобряване на обмена на таланти и да спомогне за 
справяне с изтичането на мозъци. 
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