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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i det 
europæiske partnerskab om metrologi, der iværksættes i fællesskab af flere 
medlemsstater
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0089),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 185 og artikel 188, andet afsnit, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0083/2021),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0242/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. foreslår, at retsakten betegnes som "afgørelse om Unionens deltagelse i det europæiske 
partnerskab om metrologi, der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater";

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

1 EUT C af , s. .
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Horisont Europa, som er 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, dvs. den politiske og retlige 
ramme for europæiske partnerskaber med 
private og/eller offentlige partnere, blev 
oprettet i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) [XXX] 9for at 
opnå den størst mulige indvirkning af 
Unionens finansiering og det mest 
effektive bidrag til opfyldelsen af Unionens 
politikmålsætninger. Europæiske 
partnerskaber er et centralt element i den 
politiske tilgang i Horisont Europa. De 
oprettes for at opfylde de EU-prioriteter, 
som Horisont Europa er rettet mod, og 
sikre en klar virkning for Unionen og dens 
borgere, som kan opnås mere effektivt i et 
partnerskab, gennem en strategisk vision, 
der deles og støttes af partnere, snarere end 
af Unionen alene.

(1) Horisont Europa, som er 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation, dvs. den politiske og retlige 
ramme for europæiske partnerskaber med 
private og/eller offentlige partnere, blev 
oprettet i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2021/6959 for 
at opnå den størst mulige indvirkning af 
Unionens finansiering og det mest 
effektive bidrag til opfyldelsen af Unionens 
politikmålsætninger. Europæiske 
partnerskaber er et centralt element i den 
politiske tilgang i Horisont Europa. De 
oprettes for at opfylde de EU-forpligtelser 
og -prioriteter, som Horisont Europa er 
rettet mod, og sikre en klar virkning for 
Unionen, dens borgere og miljøet, som kan 
opnås mere effektivt i et partnerskab, 
gennem en strategisk vision, der deles og 
støttes af partnere, snarere end af Unionen 
alene.

__________________ __________________
9Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
[XXX] af [dato] om oprettelse af Horisont 
Europa — rammeprogrammet for 
forskning og innovation (EUT C..., s. ). 
[Indsæt venligst den fulde titel].

9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/695 af 28. april 
2021 om oprettelse af Horisont Europa – 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation og om reglerne for deltagelse 
og formidling og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) 
nr.. 1291/2013 (EUT L 170 af 12.5.2021 s. 
1).

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Navnlig forventes europæiske 
partnerskaber under Horisont Europa-
søjlen "Globale udfordringer og europæisk 
industriel konkurrenceevne" at spille en 
vigtig rolle med hensyn til at nå de 

(2) Navnlig forventes europæiske 
partnerskaber under Horisont Europa-
søjlen "Globale udfordringer og europæisk 
industriel konkurrenceevne" at spille en 
vigtig rolle med hensyn til at nå de 



RR\1236948DA.docx 7/42 PE692.641v02-00

DA

strategiske mål om at fremskynde 
overgangen til bæredygtige udviklingsmål 
og et grønt og digitalt Europa og bidrage 
til genopretningen.10 Europæiske 
partnerskaber er afgørende for at tackle 
komplekse grænseoverskridende 
udfordringer, som kræver en integreret 
tilgang. De gør det muligt at afhjælpe de 
gennemgribende, systematiske og 
markedsmæssige mangler ved at samle en 
bred vifte af aktører på tværs af 
værdikæder og industrielle økosystemer for 
at arbejde hen imod en fælles vision og 
omsætte den til konkrete køreplaner og en 
koordineret gennemførelse af aktiviteterne. 
De gør det desuden muligt at koncentrere 
indsatsen og ressourcerne om fælles 
prioriteter for at løse de komplekse 
udfordringer, der ligger forude.

strategiske mål om at fremskynde 
realiseringen af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
overgangen til et grønt, digitalt og 
strategisk autonomt Europa, samtidig med 
at de bidrager til en socialt, økonomisk og 
miljømæssigt modstandsdygtig 
genopretning10 og fremmer 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energikilder. Europæiske 
partnerskaber er afgørende for at tackle 
komplekse grænseoverskridende 
udfordringer, som kræver en integreret 
tilgang. De gør det muligt at afhjælpe de 
gennemgribende, systematiske og 
markedsmæssige mangler ved at samle en 
bred vifte af aktører på tværs af 
værdikæder, forsknings- og 
innovationsområder og industrielle 
økosystemer for at arbejde hen imod en 
fælles vision og omsætte den til konkrete 
køreplaner og en koordineret 
gennemførelse af aktiviteterne. De gør det 
desuden muligt at koncentrere indsatsen og 
ressourcerne om fælles prioriteter for at 
løse de komplekse udfordringer, der ligger 
forude, med henblik på at gavne 
samfundet.

__________________ __________________
10 Europa-Kommissionen (2018), Horizon 
Europe Impact Assessment, SWD(2018) 
307.

10 Europa-Kommissionen (2018), Horizon 
Europe Impact Assessment, SWD(2018) 
307.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Metrologipartnerskabet bør 
gennemføre sin mission og sine 
målsætninger på en klar, enkel og 
fleksibel måde for at gøre det mere 
attraktivt for industrien, små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
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alle andre relevante interessenter.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) For at garantere videnskabelig 
topkvalitet og i overensstemmelse med 
artikel 13 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
bør de lande, der deltager i 
metrologipartnerskabet, respektere den 
akademiske frihed, navnlig friheden til at 
foretage videnskabelig forskning, og 
fremme de højeste standarder for 
videnskabelig integritet.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at opnå resultater med hensyn 
til prioriteter og virkninger bør europæiske 
partnerskaber udvikles gennem en bred 
inddragelse af relevante interessenter i hele 
Europa, herunder industrien, 
forskningsorganisationer, organer med 
offentlige tjenesteydelsesopgaver på lokalt, 
regionalt, nationalt eller internationalt plan 
og civilsamfundsorganisationer såsom 
fonde, der støtter og/eller udfører forskning 
og innovation. Disse europæiske 
partnerskaber bør også være en af de 
foranstaltninger, der skal styrke 
samarbejdet mellem private og/eller 
offentlige partnere på internationalt plan, 
herunder ved at tilslutte sig forsknings- og 
innovationsprogrammer og 
grænseoverskridende investeringer i 
forskning og innovation, der skaber 

(3) For at opnå resultater med hensyn 
til prioriteter og virkninger bør europæiske 
partnerskaber udvikles gennem en bred 
inddragelse af relevante interessenter fra 
hele Europa, herunder industrien, 
universiteter, forskningsorganisationer, 
organer, der udfører offentlige 
tjenesteydelser på lokalt, regionalt, 
nationalt eller internationalt plan, og 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
fonde, der støtter og/eller udfører forskning 
og innovation. Disse europæiske 
partnerskaber bør også være en af de 
foranstaltninger, der skal styrke 
samarbejdet og synergierne mellem private 
og/eller offentlige partnere på 
internationalt plan, herunder ved at tilslutte 
sig forsknings- og innovationsprogrammer 
og grænseoverskridende investeringer i 
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gensidige fordele for borgere og 
virksomheder.

forskning og innovation, der skaber 
gensidige fordele for borgere og 
virksomheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Komplementaritet og synergi med 
arbejdsprogrammerne for 
forskningssamarbejdet og med Det 
Europæiske Forskningsråd har til formål 
at stimulere den bottom-up-inspirerede 
innovationspipeline. En sådan 
komplementaritet og synergi har til 
formål at skabe forskningsmuligheder på 
områder, som man i øjeblikket ikke kigger 
på, og at fremme anvendelsen inden for 
andre sektorer, både i processens 
leverandør- og aftagerled. 
Metrologipartnerskabet bør sikre et 
passende samarbejde med de andre 
europæiske partnerskaber og andre 
relevante initiativer i betragtning af den 
teknologiske udvikling på områder såsom 
digitalisering og kunstig intelligens samt 
civilsamfundets tjenester fra intelligent 
sundhed til selvstændig trafik og cirkulær 
økonomi.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Formålet med denne afgørelse er 
Unionens deltagelse i 
metrologipartnerskabet med henblik på at 
støtte dens generelle mål. Kravene til 
metrologi er af en sådan størrelsesorden og 
kompleksitet, at der er behov for 

(9) Formålet med denne afgørelse er 
Unionens deltagelse i 
metrologipartnerskabet med henblik på at 
støtte dens generelle mål. Kravene til 
metrologi er af en sådan størrelsesorden og 
kompleksitet, at der er behov for 
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investeringer, der rækker ud over de 
centrale forskningsbudgetter for de 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter. Den ekspertise, der kræves til 
forskning og udvikling af banebrydende 
metrologiløsninger, er spredt over 
nationale grænser og kan derfor ikke opnås 
alene på nationalt plan. Målene for denne 
afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne, men kan ved 
at integrere nationale tiltag i en konsekvent 
EU-strategi, ved at samle fragmenterede 
nationale forsknings- og 
innovationsprogrammer, ved at bidrage til 
at udarbejde fælles forsknings- og 
finansieringsstrategier på tværs af nationale 
grænser og ved at opnå den kritiske masse 
af aktører og investeringer bedre nås på 
EU-plan. Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

investeringer, der rækker ud over de 
centrale forskningsbudgetter for de 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter. Den ekspertise, der kræves til 
forskning og udvikling af banebrydende 
metrologiløsninger, er spredt over 
nationale grænser og kan derfor ikke opnås 
alene på nationalt plan. 
Metrologipartnerskabet bør fremme og 
belønne videnskabelig topkvalitet og støtte 
udbredelsen og den systematiske 
anvendelse af de forsknings- og 
innovationsresultater, der skabes i 
Unionen, bl.a. ved at sikre, at de nyeste 
resultater inden for videnskab og 
grundforskning tages i betragtning ved 
gennemførelsen af dets aktiviteter. Det 
bør også bestræbe sig på at sikre, at 
resultaterne af dets foranstaltninger tages 
op og anvendes af industrien, 
innovatorerne og i sidste ende samfundet. 
Målene for denne afgørelse kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan ved at integrere 
nationale tiltag i en konsekvent EU-
strategi, ved at samle fragmenterede 
nationale forsknings- og 
innovationsprogrammer, ved at bidrage til 
at udarbejde fælles forsknings- og 
finansieringsstrategier på tværs af nationale 
grænser og ved at opnå den kritiske masse 
af aktører og investeringer bedre nås på 
EU-plan. Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.



RR\1236948DA.docx 11/42 PE692.641v02-00

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Metrologipartnerskabet, der er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
politiske prioriteter (herunder den 
europæiske grønne pagt, en økonomi, der 
arbejder for mennesker, og et Europa, der 
er egnet til den digitale tidsalder), bør 
gennemføres over en periode på 10 år (fra 
2021 til 2031). Programmet bør omfatte 
nye aktiviteter i forhold til EMPIR-
initiativet under Horisont 2020 og navnlig 
udviklingen af europæiske metrologinet, 
som vil reagere på presserende 
samfundsmæssige udfordringer og 
metrologibehov fra fremspirende 
teknologier. Den metrologiske kapacitet, 
der tilvejebringes gennem disse net, bør 
være ækvivalent og sammenlignelig med 
de andre førende metrologiske systemer i 
verden og demonstrere topkvalitet i 
verdensklasse. Indkaldelser af forslag 
inden for rammerne af 
metrologipartnerskabet bør iværksættes 
under gennemførelsen af Horisont Europa.

(10) Metrologipartnerskabet, der er i 
overensstemmelse med Kommissionens 
politiske prioriteter (herunder den 
europæiske grønne pagt, en økonomi, der 
arbejder for mennesker, og et Europa, der 
er egnet til den digitale tidsalder), bør 
gennemføres over en periode på 10 år (fra 
2021 til 2031). Programmet bør omfatte 
nye aktiviteter i forhold til EMPIR-
initiativet under Horisont 2020 og navnlig 
udviklingen af europæiske metrologinet, 
som bør etableres på en åben og 
gennemsigtig måde og vil reagere på 
presserende samfunds- og miljømæssige 
udfordringer og metrologibehov fra 
fremspirende teknologier og innovationer. 
Den metrologiske kapacitet, der 
tilvejebringes gennem disse net, bør være 
ækvivalent og sammenlignelig med de 
andre førende metrologiske systemer i 
verden og demonstrere topkvalitet i 
verdensklasse. Indkaldelser af forslag 
inden for rammerne af 
metrologipartnerskabet bør iværksættes 
under gennemførelsen af Horisont Europa 
og bør være åbne, gennemsigtige og 
konkurrencebaserede. 
Metrologipartnerskabet bør stræbe efter 
talentcirkulation, da man med en 
afbalanceret cirkulation af forskere aktivt 
kan tackle problemet med "hjerneflugt". 
Metrologipartnerskabet bør samarbejde 
aktivt med akademiske institutioner om at 
afhjælpe kompetencegabet ved at sørge 
for kvalificerings- og 
omskolingsmuligheder på 
uddannelsesområdet og forberede den 
næste generation af arbejdstagere på at 
opfylde de arbejdsmarkedsbehov, der 
opstår som følge af den grønne og den 
digitale omstilling.
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Metrologipartnerskabets aktiviteter 
bør være i overensstemmelse med målene 
og forsknings- og innovationsprioriteterne i 
Horisont Europa og med de generelle 
principper og betingelser, der er fastsat i 
artikel XXX i forordning (EU) [Horisont 
Europa-forordningen].

(11) Metrologipartnerskabets aktiviteter 
bør være i overensstemmelse med målene 
og forsknings- og innovationsprioriteterne i 
Horisont Europa og med de generelle 
principper og betingelser, der er fastsat i 
artikel 8 og bilag III til forordning (EU) 
2021/695, navnlig med hensyn til 
udvikling og fremme af videnskabelig 
ekspertise, fremme af innovation og 
fremme af teknologisk udvikling og støtte 
til adgang til og anvendelse af innovative 
løsninger i europæisk industri, navnlig 
SMV'er og i sidste ende i samfundet.
__________________

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I overensstemmelse med artikel XX 
i forordning (EU) [XXX] [Horisont 
Europa-forordningen] er det overordnede 
mål med Horisont Europa at levere 
videnskabelige, økonomiske og 
samfundsmæssige virkninger af Unionens 
investeringer i forskning og innovation for 
at styrke Unionens videnskabelige og 
teknologiske grundlag og fremme dens 
konkurrenceevne, herunder industriens 
konkurrenceevne, opfylde Unionens 
strategiske prioriteter og bidrage til at 
tackle globale udfordringer, herunder 
målene for bæredygtig udvikling, ved at 
følge principperne i 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen under 
De Forenede Nationers rammekonvention 

(13) I overensstemmelse med artikel 3 i 
forordning (EU) 2021/695 er det 
overordnede mål med Horisont Europa at 
levere videnskabelige, økonomiske, 
økologiske og samfundsmæssige 
virkninger af Unionens investeringer i 
forskning og innovation for at styrke 
Unionens videnskabelige og teknologiske 
grundlag og fremme dens 
konkurrenceevne, herunder industriens 
konkurrenceevne, opfylde Unionens 
strategiske prioriteter og bidrage til at 
tackle globale udfordringer, herunder 
målene for bæredygtig udvikling, ved at 
følge principperne i 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
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om klimaændringer. om klimaændringer.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Metrologipartnerskabet bør sikre 
effektiv fremme af lige muligheder for 
alle og især, så vidt muligt, sikre 
kønsbalance i alle 
metrologipartnerskabets organer samt i 
evalueringspaneler og andre relevante 
rådgivende organer.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at nå målsætningerne for 
metrologipartnerskabet bør EURAMET 
yde finansiel støtte, primært i form af 
tilskud til deltagere i aktioner, der er 
udvalgt på EURAMET-niveau. Disse 
aktioner bør udvælges efter indkaldelser af 
forslag under EURAMET's ansvar. 
Prioriteringslisten bør være bindende for 
udvælgelsen af forslag og tildelingen af 
midler fra Unionens finansielle bidrag og 
fra de finansielle bidrag fra deltagerlandene 
til forskningsprojekter og relaterede 
aktiviteter. For så vidt angår de aktiviteter, 
der finansieres af deltagerlandenes bidrag 
til de europæiske metrologinet, bør 
EURAMET også have ansvaret for de 
finansierede aktioner.

(15) For at nå målsætningerne for 
metrologipartnerskabet bør EURAMET 
yde finansiel støtte, primært i form af 
tilskud til deltagere i aktioner, der er 
udvalgt på EURAMET-niveau. Disse 
aktioner bør udvælges efter åbne, 
gennemsigtige og konkurrencebaserede 
indkaldelser af forslag under EURAMET's 
ansvar. Metrologipartnerskabet bør gøre 
sit yderste for at øge synligheden af 
indkaldelserne af forslag, offentliggøre 
indkaldelserne i Horisont-databasen 
rettidigt og fremme og offentliggøre 
indkaldelserne bredt med henblik på at 
øge deltagelsen, den geografiske 
mangfoldighed og inddragelsen af nye 
markedsdeltagere såsom nyetablerede 
virksomheder og SMV'er. 
Prioriteringslisten bør være bindende for 
udvælgelsen af forslag og tildelingen af 
midler fra Unionens finansielle bidrag og 
fra de finansielle bidrag fra deltagerlandene 
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til ekspertisebaserede forskningsprojekter 
og relaterede aktiviteter. I henhold til 
artikel 28 i forordning (EU) 2021/695 er 
det muligt at medtage kriterier vedrørende 
inddragelse af SMV'er, køn og geografisk 
diversitet i betingelserne for behandling af 
ligestillede forslag. For så vidt angår de 
aktiviteter, der finansieres af 
deltagerlandenes bidrag til de europæiske 
metrologinet, bør EURAMET også have 
ansvaret for de finansierede aktioner.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Deltagelse i indirekte aktioner, der 
finansieres af metrologipartnerskabet, er 
underlagt Rådets forordning (EU) nr. 
XXX14 [RfP Horisont Europa]. På grund af 
metrologipartnerskabets specifikke 
operationelle behov, navnlig for at 
opbygge og forvalte fremtidige europæiske 
metrologinet og for at fremme passende 
finansiel deltagelse fra deltagerlandenes 
side, bør det dog være muligt at fastsætte 
en begrænsning af koordinatorens rolle i et 
forslag til deltagerlandenes nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter, 
hvor det er nødvendigt.

(16) Deltagelse i indirekte aktioner, der 
finansieres af metrologipartnerskabet, er 
underlagt Rådets forordning (EU) nr. 
XXX14 [RfP Horisont Europa]. På grund af 
metrologipartnerskabets specifikke 
operationelle behov, navnlig for at 
opbygge og forvalte fremtidige europæiske 
metrologinet og for at fremme passende 
finansiel deltagelse fra deltagerlandenes 
side, bør det dog være muligt at fastsætte 
en begrænsning af koordinatorens rolle i et 
forslag til deltagerlandenes nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter, 
hvor det er nødvendigt, efter høring af 
styringsgruppen.

__________ ___________
14 Rådets forordning (EU) XXX af... 
(EUT...).

14 Rådets forordning (EU) XXX af... 
(EUT...).

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre gennemsigtighed og (18) For at sikre åbenhed, 
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tilgængelighed for programmet bør 
indkaldelser af forslag fra 
metrologipartnerskabet også offentliggøres 
på den fælles deltagerportal samt via andre 
elektroniske formidlingsmetoder under 
Horisont Europa, som forvaltes af 
Kommissionen.

gennemsigtighed og tilgængelighed for 
programmet bør indkaldelser af forslag fra 
metrologipartnerskabet også offentliggøres 
på en brugervenlig måde på den fælles 
deltagerportal samt via andre elektroniske 
formidlingsmetoder under Horisont 
Europa, som forvaltes af Kommissionen. 
Indkaldelser af forslag bør være attraktive 
og tilgængelige for en bred vifte af 
interessenter inden for forskning og 
industri, herunder SMV'er. 
Metrologipartnerskabet bør styrke 
dialogen med samfundet, engagere sig i 
bevidstgørelseskampagner og fremme 
uddannelses- og formidlingsaktiviteter 
med inddragelse af akademiske og 
videnskabelige netværk, vidennetværk, 
arbejdsmarkedsparter, økonomiske 
partnere, medier, industri, SMV-
organisationer og andre interessenter.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør senest i 2025 
foretage en midtvejsevaluering, der navnlig 
skal vurdere kvaliteten og effektiviteten af 
metrologipartnerskabet, de fremskridt, der 
er gjort med hensyn til at nå de fastsatte 
mål, og en endelig evaluering senest i 2030 
og bør udarbejde en rapport om disse 
evalueringer —

(24) Kommissionen bør senest i 2025 
foretage en midtvejsevaluering, der navnlig 
skal vurdere kvaliteten og effektiviteten af 
metrologipartnerskabet, de fremskridt, der 
er gjort med hensyn til at nå de fastsatte 
mål, og en endelig evaluering senest i 2030 
og bør offentliggøre en rapport om disse 
evalueringer —

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Europa-Parlamentet bør have 
mulighed for at opfordre Kommissionen 
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til at forelægge evalueringsrapporterne og 
andre relevante oplysninger om 
aktiviteterne i metrologipartnerskabet for 
det kompetente udvalg —

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver anden medlemsstat end de i 
stk. 1 nævnte og ethvert andet land, der er 
associeret med Horisont Europa, kan 
deltage i metrologipartnerskabet, forudsat 
at den eller det opfylder betingelsen i 
artikel 4, stk. 1, litra c). Den eller det 
betragtes i denne afgørelse som et 
deltagerland.

2. Enhver anden medlemsstat end de i 
stk. 1 nævnte og ethvert andet land, der er 
associeret med Horisont Europa, kan 
deltage i metrologipartnerskabet, forudsat 
at den eller det opfylder betingelsen i 
artikel 4, stk. 1, litra c), og forudsat at den 
eller det sikrer den videnskabelige 
forskningsfrihed. Den eller det betragtes i 
denne afgørelse som et deltagerland.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et tredjeland, der ikke er associeret 
med Horisont Europa, kan deltage i 
metrologipartnerskabet, forudsat at det 
indgår en international aftale om 
videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
med Unionen, der fastsætter vilkårene og 
betingelserne for dets deltagelse i 
metrologipartnerskabet, og forudsat at det 
får godkendelse fra det i artikel 13, stk. 3, 
litra f), omhandlede udvalg for 
metrologipartnerskabet. Hvis et tredjeland 
opfylder disse betingelser, betragtes det 
som et deltagerland i forbindelse med 
denne afgørelse.

3. Et tredjeland, der ikke er associeret 
med Horisont Europa, kan deltage i 
metrologipartnerskabet, forudsat at det 
indgår en international aftale om 
videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
med Unionen, der fastsætter vilkårene og 
betingelserne for dets deltagelse i 
metrologipartnerskabet, forudsat at det 
opfylder betingelsen i artikel 4, stk. 1, litra 
c), og sikrer frihed til videnskabelig 
forskning, og forudsat at det får 
godkendelse fra det i artikel 13, stk. 3, litra 
f), omhandlede udvalg for 
metrologipartnerskabet. Hvis et tredjeland 
opfylder disse betingelser, betragtes det 
som et deltagerland i forbindelse med 
denne afgørelse.
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Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at udvikle et bæredygtigt 
koordineret metrologisystem på europæisk 
plan

a) at udvikle et bæredygtigt, 
fremragende og koordineret 
metrologisystem på europæisk plan for at 
bidrage til at udjævne investeringskløften 
mellem Europa og dets globale 
konkurrenter

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre, at de nyeste 
metrologikapaciteter udnyttes direkte af 
innovatorerne i deres økosystemer

b) at sikre, at de nyeste 
metrologikapaciteter udnyttes bredt af 
innovatorerne i deres økosystemer og 
andre steder

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at øge metrologiens indvirkning på 
samfundsmæssige udfordringer i 
forbindelse med gennemførelsen af 
politikker, standarder og forskrifter for at 
gøre dem egnede til formålet.

c) at øge metrologiens indvirkning på 
samfundsmæssige udfordringer i 
forbindelse med gennemførelsen af 
digitale, økonomiske, industrielle og 
miljømæssige politikker, standarder og 
forskrifter for at gøre dem egnede til 
formålet.

Ændringsforslag 22
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) senest i 2030 at udvikle nye 
forskningskapaciteter, som opbygges inden 
for rammerne af nye europæiske 
metrologinet, og som med hensyn til 
kalibrerings- og målingskapacitet mindst 
svarer til de førende metrologiinstitutter 
uden for deltagerlandene

a) senest i 2030 at bidrage til at 
udvikle nye forskningskapaciteter, som 
opbygges inden for rammerne af nye 
europæiske metrologinet, og som med 
hensyn til kalibrerings- og 
målingskapacitet mindst svarer til de 
førende metrologiinstitutter uden for 
deltagerlandene

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) senest i 2030 at støtte salget af nye 
innovative produkter og tjenester gennem 
anvendelse og indførelse af nye 
metrologikapaciteter inden for centrale 
fremspirende teknologier

b) senest i 2030 at støtte salget af nye 
innovative produkter og tjenester gennem 
anvendelse og indførelse af nye 
metrologikapaciteter inden for centrale 
fremspirende teknologier og 
støtteteknologier

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at bidrage til at mindske manglen 
på specifikke kompetencer i hele 
Unionen, at hjælpe med at skabe ny viden 
i forbindelse med livslang læring og 
fremme af færdigheder til menneskelige 
ressourcer samt at ledsage den 
samfundsmæssige omstilling, herunder 
ved at styrke kompetencer og 
innovationskapacitet
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) senest i 2030 at bidrage fuldt ud og 
effektivt til udformningen og 
gennemførelsen af specifikke standarder og 
forskrifter, der understøtter offentlige 
politikker til håndtering af 
samfundsmæssige udfordringer.

c) senest i 2030 at bidrage fuldt ud og 
effektivt til udformningen og 
gennemførelsen af specifikke standarder og 
forskrifter, der understøtter offentlige 
politikker til håndtering af 
samfundsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige udfordringer.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at frigøre potentialet for metrologi 
blandt slutbrugere, herunder SMV'er og 
industrielle interessenter, som et 
instrument, der bidrager til at nå 
Unionens mål for den digitale og 
miljømæssige omstilling.

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle bidrag til 
metrologipartnerskabet, herunder 
bevillinger fra Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning og bevillinger 
til tredjelande, må ikke overstige 
deltagerlandenes bidrag til 
metrologipartnerskabet. Unionens 
finansielle bidrag er på op til 300 mio. 
EUR for at matche deltagerlandenes 
bidrag, jf. artikel 1, stk. 1.

1. Unionens finansielle bidrag til 
metrologipartnerskabet, herunder 
bevillinger fra Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning og bevillinger 
til tredjelande, må ikke overstige 
deltagerlandenes bidrag til 
metrologipartnerskabet. Unionens 
finansielle bidrag er på op til 300 mio. 
EUR for at matche deltagerlandenes 
bidrag, jf. artikel 1, stk. 1. Unionens 
bidrag afvejes på passende vis med bidrag 
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fra yderligere associerede tredjelande, der 
deltager i metrologipartnerskabet i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) 2021/695, forudsat at 
dette beløb mindst modsvares af bidraget 
fra deltagerlandene.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Unionens finansielle bidrag må 
ikke anvendes til at dække 
administrationsomkostninger ved 
metrologipartnerskabet.

5. Unionens finansielle bidrag 
anvendes til at dække de administrative 
omkostninger ved metrologipartnerskabet 
op til højst 5 % af Unionens finansielle 
bidrag, jf. stk. 1.

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Finansielle bidrag under 
programmer, der medfinansieres af 
EFRU, ESF+, EHFAF og ELFUL såvel 
som genopretnings- og resiliensfaciliteten, 
kan betragtes som et bidrag fra den 
deltagende medlemsstat til 
metrologipartnerskabet, forudsat at de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2021/10601a og forordning... [de 
fondsspecifikke forordninger] er 
overholdt. Kommissionen udarbejder med 
henblik herpå enkle og praktiske 
retningslinjer for at præcisere, hvad der 
udgør et finansielt bidrag fra et 
deltagerland til metrologipartnerskabet.
_____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 
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2021 om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond Plus, 
Samhørighedsfonden, Fonden for 
Retfærdig Omstilling og Den Europæiske 
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om 
finansielle regler for nævnte fonde og for 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, 
Fonden for Intern Sikkerhed og 
instrumentet for finansiel støtte til 
grænseforvaltning og visumpolitik (EUT 
L 231 af 30.6.2021, s. 159).

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De finansielle bidrag eller bidrag i 
naturalier, der er omhandlet i stk. 2, litra 
b), skal dække deltagerlandenes 
omkostninger i forbindelse med 
EURAMET's administrative omkostninger 
til gennemførelsen af partnerskabet.

4. De finansielle bidrag eller bidrag i 
naturalier, der er omhandlet i stk. 2, litra 
b), skal dække deltagerlandenes 
omkostninger i forbindelse med 
EURAMET's administrative omkostninger 
til gennemførelsen af partnerskabet. 
EURAMET's administrative 
omkostninger må ikke overstige 5 % af 
metrologipartnerskabets samlede budget.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på værdiansættelse af 
bidrag i form af naturalier, jf. stk. 2, litra a) 
og b), bestemmes omkostningerne i 
overensstemmelse med deltagerlandenes 
eller de relevante nationale 
finansieringsorganers almindelige 
regnskabspraksis, de gældende 
regnskabsstandarder i det deltagerland, 
hvor de relevante nationale 

5. Med henblik på værdiansættelse af 
bidrag i form af naturalier, jf. denne 
artikels stk. 2, litra a) og b), bestemmes 
omkostningerne i overensstemmelse med 
en harmoniseret tilgang med kriterier og 
processer, der fastlægges af udvalget for 
metrologipartnerskabet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 14. Rapporteringen af 
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finansieringsorganer er etableret, og de 
gældende internationale 
regnskabsstandarder (IAS- og IFRS-
standarder). Omkostningerne attesteres af 
en uafhængig revisor udpeget af 
deltagerlandene eller de relevante nationale 
finansieringsorganer. Såfremt der opstår 
usikkerhed i forbindelse med 
attesteringen, kan EURAMET verificere 
værdiansættelsesmetoden. Hvis der fortsat 
er usikkerhed, kan EURAMET foretage 
en revision af værdiansættelsesmetoden.

omkostninger skal så vidt muligt 
overholde de rapporteringsprocedurer, 
der er fastlagt i forordning (EU) 
2021/695, samtidig med at der tages 
hensyn til deltagerlandenes eller de 
relevante nationale finansieringsorganers 
almindelige regnskabspraksis, de gældende 
regnskabsstandarder i det deltagerland, 
hvor de relevante nationale 
finansieringsorganer er etableret, og de 
gældende internationale 
regnskabsstandarder (IAS- og IFRS-
standarder). Omkostningerne attesteres af 
en uafhængig revisor udpeget af 
deltagerlandene eller de relevante nationale 
finansieringsorganer.

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indirekte aktioner som omhandlet i 
artikel 2, nr. 25), i forordning (EU) [XXX] 
[Horisont Europa-forordningen], og som i 
overensstemmelse med artikel 7 i denne 
afgørelse finansieres af EURAMET, 
hovedsagelig i form af tilskud efter 
tværnationale åbne indkaldelser af 
konkurrerende forslag organiseret af 
EURAMET, og som omfatter:

a) indirekte aktioner som omhandlet i 
artikel 2, nr. 25), i forordning (EU) 
2021/695, og som i overensstemmelse med 
artikel 7 i denne afgørelse finansieres af 
EURAMET, hovedsagelig i form af tilskud 
efter tværnationale åbne, gennemsigtige 
indkaldelser af konkurrerende forslag 
organiseret af EURAMET, og som 
omfatter:

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – led 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— ii) forskning i metrologi med 
henblik på at finde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer med fokus 
på bidrag til energi, sundhed og klima og 
til at udvikle projekter i specifikke 

— ii) forskning i metrologi med 
henblik på at finde løsninger på 
samfundsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige udfordringer med fokus på 
bidrag til bæredygtige teknologier og 
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europæiske metrologinet, der tackler disse 
udfordringer

innovationer inden for energi og digitale 
sektorer, sundhed, miljø og klima og til at 
udvikle projekter i specifikke europæiske 
metrologinet, der tackler disse udfordringer

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— iii) forskning med henblik på at 
udvikle nye måleinstrumenter, der skal få 
erhvervslivet til at indføre metrologiske 
teknologier til stimulering af innovationen i 
erhvervslivet

— iii) forskning med henblik på at 
udvikle nye måleinstrumenter, der skal få 
erhvervslivet og kommercielle 
foretagender i Europa til at indføre 
metrologiske teknologier til stimulering af 
innovationen i erhvervslivet

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— iv)metrologiforskning og -
udvikling forud for og i forbindelse med 
støtte til politikgennemførelse, regulering 
og fremskyndelse af markedsføring af 
innovative produkter og tjenesteydelser

— iv) metrologiforskning og -
udvikling forud for og i forbindelse med 
støtte til politikgennemførelse, regulering 
og fremskyndelse af markedsføringen og 
den samfundsmæssige anvendelse af 
bæredygtige innovative produkter og 
tjenesteydelser

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- iva) udveksling af bedste praksis 
vedrørende metrologisk forskning på 
nationalt plan
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Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktiviteter, der finansieres af 
deltagerlandene uden Unionens finansielle 
bidrag, jf. artikel 3, og som består af 
kapacitetsopbyggende aktiviteter inden for 
metrologi på forskellige teknologiske 
niveauer, der har til formål at opnå et 
afbalanceret og integreret metrologisystem 
i deltagerlandene, således at de kan udvikle 
deres videnskabelige og tekniske kapacitet 
inden for metrologi, og som omfatter 
aktiviteter, der ikke er udvalgt fra de 
indkaldelser af forslag, der er beskrevet i 
litra a), og som er skitseret i de årlige 
arbejdsprogrammer, herunder:

b) aktiviteter, der finansieres af 
deltagerlandene uden Unionens finansielle 
bidrag, jf. artikel 3, og som består af 
kapacitetsopbyggende aktiviteter inden for 
metrologi på forskellige teknologiske 
niveauer, der har til formål at opnå et 
afbalanceret og integreret metrologisystem, 
der er så bredt som muligt, i 
deltagerlandene, således at de kan udvikle 
deres videnskabelige og tekniske kapacitet 
inden for metrologi, og som omfatter 
aktiviteter, der ikke er udvalgt fra de 
indkaldelser af forslag, der er beskrevet i 
litra a), og som er skitseret i de årlige 
arbejdsprogrammer, herunder:

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— ii) aktioner til formidling og 
udnyttelse af resultaterne af metrologisk 
forskning

— ii) aktioner til formidling og 
udnyttelse af resultaterne, herunder i 
industrien og SMV'er, af metrologisk 
forskning i så vid udstrækning som muligt 
i Europa med henblik på at øge 
synligheden af EURAMET-aktiviteterne 
over for offentligheden på en 
brugervenlig måde
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Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- iia) aktiviteter med henblik på 
at øge bevidstheden og fremme 
uddannelses- og formidlingsaktiviteter og 
kampagner, sørge for passende 
information på sit websted og 
offentliggøre relevant dokumentation

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— iv) tilrettelæggelse af eksterne 
formidlings- og videnoverførselsaktiviteter 
for at fremme metrologipartnerskabet og 
maksimere dets virkning.

— iv) tilrettelæggelse af eksterne 
formidlings- og videnoverførselsaktiviteter 
for at fremme metrologipartnerskabet i 
Europa og andre steder så bredt som 
muligt og maksimere dets virkning.

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden EURAMET fastlægger 
emnerne for hver indkaldelse af forslag, jf. 
stk. 1, litra a), opfordrer det enkeltpersoner 
eller organisationer fra 
metrologiforskningssamfundet og den 
generelle værdikæde for metrologi til at 
foreslå potentielle forskningsemner.

2. Inden EURAMET fastlægger 
emnerne for hver indkaldelse af forslag, jf. 
stk. 1, litra a), opfordrer det offentligt 
enkeltpersoner eller organisationer, 
herunder SMV'er, og den generelle 
værdikæde for metrologi til at foreslå 
potentielle forskningsemner på en 
gennemsigtig måde. Dagsordenen, 
deltagerliste og referatet offentliggøres 
rettidigt på dets websted.
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Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. EURAMET overvåger og 
rapporterer til Kommissionen om 
gennemførelsen af alle aktiviteter i det 
årlige arbejdsprogram.

7. EURAMET overvåger og 
rapporterer til Kommissionen om 
gennemførelsen af alle aktiviteter i det 
årlige arbejdsprogram uden at øge den 
administrative byrde for modtagerne. 
Årsrapporten offentliggøres rettidigt på 
EURAMET's websted.

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler for deltagelse og formidling Regler for deltagelse, åben videnskab og 
formidling

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med artikel 13, 
stk. 1, i Horisont Europa-forordningen 
kan det årlige arbejdsprogram i behørigt 
begrundede tilfælde fastsætte en 
begrænsning af koordinatorens rolle i 
indirekte aktioner til nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
i deltagerlandene for at sikre, at målene og 
deltagerlandenes bidragsmål opfyldes.

2. Alle aktiviteter omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra a), er underlagt 
Horisont Europas regler for deltagelse, 
åben videnskab og formidling som fastlagt 
i forordning (EU) 2021/695. I 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i 
forordning (EU) 2021/695 kan det årlige 
arbejdsprogram desuden i behørigt 
begrundede tilfælde og efter høring af 
styringsgruppen fastsætte en begrænsning 
af koordinatorens rolle i indirekte aktioner 
til nationale metrologiinstitutter og 
udpegede institutter i deltagerlandene for at 
sikre, at målene og deltagerlandenes 
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bidragsmål opfyldes.

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EURAMET sikrer passende 
samspil med nationale metrologiinstitutter 
og udpegede institutter i de indirekte 
aktioner, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, litra a), i overensstemmelse med den 
relevante nationale myndigheds udpegelse. 
EURAMET skal også tilskynde til og støtte 
andre enheders deltagelse i alle 
indkaldelser.

3. EURAMET sikrer passende 
samspil med nationale metrologiinstitutter 
og udpegede institutter i de indirekte 
aktioner, der er omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, litra a), i overensstemmelse med den 
relevante nationale myndigheds udpegelse. 
EURAMET skal også tilskynde til og støtte 
andre enheders deltagelse, herunder 
SMV'ers, i alle indkaldelser.

Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis deltagerlandene ikke bidrager 
til finansieringen af 
metrologipartnerskabet, kun bidrager 
delvist eller ikke overholder tidsfristerne 
for de bidrag, der er omhandlet i artikel 5, 
kan Kommissionen indstille, 
forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere 
Unionens finansielle bidrag, jf. artikel 3. 
Kommissionens afgørelse er ikke til hinder 
for godtgørelse af støtteberettigede 
omkostninger, som deltagerlandene 
allerede har afholdt, før beslutningen om at 
ophæve, forholdsmæssigt nedsætte eller 
suspendere Unionens finansielle bidrag 
meddeles metrologipartnerskabet.

2. Hvis deltagerlandene ikke bidrager 
til finansieringen af 
metrologipartnerskabet, kun bidrager 
delvist eller ikke overholder tidsfristerne 
for de bidrag, der er omhandlet i artikel 5, 
kan Kommissionen indstille, 
forholdsmæssigt nedsætte eller, som en 
sidste udvej, suspendere Unionens 
finansielle bidrag, jf. artikel 3. 
Kommissionens afgørelse er ikke til hinder 
for godtgørelse af støtteberettigede 
omkostninger, som deltagerlandene 
allerede har afholdt, før beslutningen om at 
ophæve, forholdsmæssigt nedsætte eller 
suspendere Unionens finansielle bidrag 
meddeles metrologipartnerskabet.

Ændringsforslag 47
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Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De efterfølgende revisioner af 
udgifterne til indirekte aktioner, jf. artikel 
6, stk. 1, litra a), foretages af EURAMET i 
overensstemmelse med artikel 48 i 
forordning... [Horisont Europa] (EU) 
[XXX].

1. De efterfølgende revisioner af 
udgifterne til indirekte aktioner, jf. artikel 
6, stk. 1, litra a) og b), foretages af 
EURAMET i overensstemmelse med 
artikel 48 i forordning (EU) 2021/695.

Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på en administrativ 
forenkling for modtagerne skal dobbelte 
revisioner undgås, og revisionsreglerne 
skal være klare, konsekvente og 
sammenhængende.

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Sammensætningen af de organer, 
der styrer metrologipartnerskabet, skal 
overholde princippet om ligelig 
kønsfordeling.

Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udvalget for 1. Udvalget for 
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metrologipartnerskabet forvalter 
metrologipartnerskabet for at sikre, at det 
gennemførte metrologipartnerskab 
opfylder sine mål.

metrologipartnerskabet forvalter 
metrologipartnerskabet på en 
gennemsigtig måde og sikrer samtidig, at 
det gennemførte metrologipartnerskab 
opfylder sine mål.

Ændringsforslag 51

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) træffe beslutninger om den 
strategiske forsknings- og 
innovationsdagsorden

a) træffe beslutninger om den 
strategiske forsknings- og 
innovationsdagsorden og gøre dem 
offentligt tilgængelige

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage det årlige arbejdsprogram 
efter at have indhentet Kommissionens 
godkendelse og efter høring af den 
styringsgruppe, der er omhandlet i 
artikel 15

c) vedtage det årlige arbejdsprogram 
og gøre det offentligt tilgængeligt efter at 
have indhentet Kommissionens 
godkendelse og efter høring af den 
styringsgruppe, der er omhandlet i 
artikel 15

Ændringsforslag 53

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) træffe beslutninger om udvælgelsen 
af de projekter, der skal finansieres, i 
henhold til prioriteringslisterne efter de 
evalueringer af indkaldelsen af forslag, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a)

d) træffe beslutninger om udvælgelsen 
af de projekter, der skal finansieres, i 
henhold til prioriteringslisterne efter de 
evalueringer af indkaldelsen af forslag, der 
er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), som 
værner om respekt for køn og geografisk 
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diversitet samt SMV'ers deltagelse, jf. 
artikel 28 i forordning (EU) 2021/695

Ændringsforslag 54

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) træffe foranstaltninger for at 
tiltrække nye deltagere, navnlig SMV'er, 
universiteter og forskningsorganisationer 
samt civilsamfundsorganisationer, til at 
deltage i metrologipartnerskabets 
aktiviteter og aktioner

Ændringsforslag 55

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 3 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) godkende deltagelse i 
metrologipartnerskabet for tredjelande, der 
ikke er associeret med Horisont Europa, 
forudsat at det pågældende tredjeland har 
indgået en international aftale med 
Unionen, jf. artikel 1, stk. 3.

f) godkende deltagelse i 
metrologipartnerskabet for tredjelande, der 
ikke er associeret med Horisont Europa, 
forudsat at det pågældende tredjeland 
opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 3.

Ændringsforslag 56

Forslag til afgørelse
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen har observatørstatus 
på udvalget for metrologipartnerskabets 
møder. Udvalget for 
metrologipartnerskabets vedtagelse af det 
årlige arbejdsprogram kræver dog 
forudgående samtykke fra Kommissionen. 
Udvalget for metrologipartnerskabet 

4. Kommissionen har observatørstatus 
på udvalget for metrologipartnerskabets 
møder. Udvalget for 
metrologipartnerskabets vedtagelse af det 
årlige arbejdsprogram kræver dog 
forudgående samtykke fra Kommissionen. 
Udvalget for metrologipartnerskabet 
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inviterer Kommissionen til sine møder og 
sender Kommissionen alle relevante 
dokumenter. Kommissionen kan deltage i 
drøftelserne i udvalget for 
metrologipartnerskabet.

inviterer Kommissionen til sine møder og 
sender Kommissionen alle relevante 
dokumenter. Kommissionen kan deltage i 
drøftelserne i udvalget for 
metrologipartnerskabet. Forslag til 
dagsorden, deltagerlister og referater fra 
møderne i udvalget for 
metrologipartnerskabet offentliggøres 
rettidigt på EURAMET's websted.

Ændringsforslag 57

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen nedsætter en 
styringsgruppe. Styringsgruppen skal være 
et rådgivende organ for 
metrologipartnerskabet og rådgive 
metrologipartnerskabet om de nye 
prioriteter for metrologisk forskning på 
europæisk plan. Den skal navnlig:

1. Kommissionen nedsætter en 
styringsgruppe, der sikrer en ligelig 
geografisk fordeling og kønsfordeling 
samt en afbalanceret dækning af den 
nødvendige kompetence og ekspertise. 
Styringsgruppen skal være et rådgivende 
organ for metrologipartnerskabet og 
rådgive metrologipartnerskabet om de nye 
prioriteter for metrologisk forskning på 
europæisk plan samt om, hvordan dets 
forsknings indvirkning på europæisk 
industri, økonomi og samfund kan øges. 
Den skal navnlig:

Ændringsforslag 58

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afdække fremspirende teknologier 
og markeder, hvor metrologiforskning kan 
blive relevant i fremtiden

a) afdække fremspirende teknologier, 
innovationer, markeder og industrielle 
anvendelser, hvor metrologiforskning og -
innovation kan blive relevant i fremtiden

Ændringsforslag 59
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Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afdække forskningsområder, der 
bidrager til et velfungerende indre marked, 
herunder til relevante forskrifter og 
standarder

b) afdække forskningsområder, der 
bidrager til et velfungerende indre marked 
og til Unionens mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, herunder til 
relevante forskrifter og standarder

Ændringsforslag 60

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 2 –indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Styringsgruppen består af 12 
medlemmer: 

2. Styringsgruppen består af 18 
medlemmer: 

Ændringsforslag 61

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem repræsentanter fra forskellige 
europæiske partnerskaber oprettet i 
overensstemmelse med forordning [(EU) 
[XXX] [Horisont Europa] med private 
partnere, der repræsenterer industrien. 
Kommissionen udpeger repræsentanterne 
på en åben og gennemsigtig måde

b) fem repræsentanter fra forskellige 
europæiske partnerskaber oprettet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2021/695. Kommissionen udpeger 
repræsentanterne på en åben og 
gennemsigtig måde, der sikrer en 
mangfoldighed af ekspertise og 
baggrunde

Ændringsforslag 62

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) seks repræsentanter fra det 
europæiske forskersamfund, som udpeges 
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af Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig procedure, der er baseret på 
en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, og som sikrer en 
repræsentation, som er afbalanceret med 
hensyn til geografi og køn, og som 
dækker de nødvendige kompetencer og 
den nødvendige ekspertise inden for de 
relevante tekniske områder og stræber 
efter at fremsætte uafhængige 
videnskabsbaserede anbefalinger

Ændringsforslag 63

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Repræsentanterne fra det 
europæiske forskersamfund, herunder fra 
civilsamfundsorganisationer, rådgiver om 
de videnskabelige prioriteter, der skal 
behandles i arbejdsprogrammet, yder 
uafhængig rådgivning om og foretager 
analyser af specifikke spørgsmål efter 
anmodning fra udvalget for 
metrologipartnerskabet, evaluerer 
resultaterne af de teknologi- og 
innovationsaktioner, der finansieres af 
metrologipartnerskabet, og overvåger de 
videnskabelige resultater i tilknyttede 
sektorer.

Ændringsforslag 64

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle anbefalinger fra 
styringsgruppen gøres offentligt 
tilgængelige.
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Ændringsforslag 65

Forslag til afgørelse
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Europa-Parlamentet kan opfordre 
Kommissionen til at forelægge 
evalueringsrapporterne og andre 
relevante oplysninger om aktiviteterne i 
metrologipartnerskabet for det 
kompetente udvalg.

Ændringsforslag 66

Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering og en endelig 
evaluering af metrologipartnerskabet inden 
for rammerne af Horisont Europa-
evalueringerne, jf. artikel 47 i forordning 
(EU)... [Horisont Europa].

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering og en endelig 
evaluering af metrologipartnerskabet inden 
for rammerne af Horisont Europa-
evalueringerne, jf. artikel 47 i forordning 
(EU) 2021/695 med bistand fra eksterne 
uafhængige eksperter, der udvælges på 
grundlag af en åben og gennemsigtig 
procedure.

Ændringsforslag 67

Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I evalueringerne undersøges det, 
hvordan metrologipartnerskabet opfylder 
sine opgaver og mål, de omfatter alle dets 
aktiviteter og evaluerer dets europæiske 
merværdi, effektivitet, herunder åbenhed 
og gennemsigtighed, relevansen af de 
aktiviteter, der gennemføres, og deres 
sammenhæng og/eller komplementaritet 
med relevante regionale og nationale 

2. I evalueringerne undersøges det, 
hvordan metrologipartnerskabet opfylder 
sine opgaver og mål, de omfatter alle dets 
aktiviteter og evaluerer dets europæiske 
merværdi, effektivitet, herunder åbenhed 
og gennemsigtighed, relevansen af de 
aktiviteter, der gennemføres, herunder i 
industrien og af SMV'er, og deres 
sammenhæng og/eller komplementaritet 
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politikker og EU-politikker, herunder 
synergier med andre dele af Horisont 
Europa (såsom missioner, klynger eller 
tematiske/specifikke programmer). I 
evalueringerne skal der tages hensyn til 
interessenternes synspunkter på både 
europæisk og nationalt plan og de skal, 
hvor det er relevant, også omfatte en 
vurdering af de langsigtede videnskabelige, 
samfundsmæssige, økonomiske og 
teknologiske virkninger af de foregående 
initiativer. De skal, hvor det er relevant, 
omfatte en vurdering af den mest effektive 
politiske interventionsmetode for enhver 
fremtidig indsats samt relevansen af og 
sammenhængen i en eventuel fornyelse af 
metrologipartnerskabet i betragtning af de 
overordnede politiske prioriteter og 
støttelandskabet for forskning og 
innovation, herunder positioneringen i 
forhold til andre initiativer, der støttes 
gennem rammeprogrammet Horisont 
Europa.

med relevante regionale og nationale 
politikker og EU-politikker, herunder 
synergier med andre dele af Horisont 
Europa (såsom andre partnerskaber, 
missioner, klynger eller 
tematiske/specifikke programmer). Til 
dette formål udarbejder Kommissionen 
klare, enkle og konkrete retningslinjer for 
at gennemføre de forskellige slags 
synergier (navnlig vedrørende overførsel 
af midler, alternativ finansiering, 
kumulativ finansiering og integreret 
finansiering). I evalueringerne skal der 
tages hensyn til interessenternes 
synspunkter på både europæisk og 
nationalt plan og de skal, hvor det er 
relevant, også omfatte en vurdering af de 
langsigtede videnskabelige, 
samfundsmæssige, økonomiske, 
miljømæssige og teknologiske virkninger 
af de foregående initiativer. De skal, hvor 
det er relevant, omfatte en vurdering af den 
mest effektive politiske 
interventionsmetode for enhver fremtidig 
indsats samt relevansen af og 
sammenhængen i en eventuel fornyelse af 
metrologipartnerskabet i betragtning af de 
overordnede politiske prioriteter og 
støttelandskabet for forskning og 
innovation, herunder positioneringen i 
forhold til andre initiativer, der støttes 
gennem rammeprogrammet Horisont 
Europa. På baggrund af disse 
evalueringer overvejer Kommissionen 
nøje de administrative konsekvenser for 
metrologipartnerskabet og gør sig de 
størst mulige bestræbelser på at mindske 
den administrative byrde og sikre, at 
evalueringsprocessen forbliver enkel og 
fuldstændigt gennemsigtig.

Ændringsforslag 68

Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen offentliggør og 
formidler resultaterne og konklusionerne 
af evalueringerne og forelægger dem for 
Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 69

Forslag til afgørelse
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EURAMET medtager oplysninger 
om metrologipartnerskabets indsendte og 
finansierede forslag i den fælles database, 
der er etableret i henhold til artikel 50 i 
forordning (EU) 2021/695.

Ændringsforslag 70

Forslag til afgørelse
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 17 sikrer 
EURAMET beskyttelsen af fortrolige 
oplysninger, hvis videregivelse ud over 
Unionens institutioner og andre EU-
organer, -kontorer eller -agenturer kan 
skade interesserne hos dens medlemmer 
eller deltagere i metrologipartnerskabets 
aktiviteter. Sådanne fortrolige oplysninger 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
personlige, kommercielle, følsomme 
ikkeklassificerede og klassificerede 
oplysninger.

Med forbehold af artikel 17 sikrer 
EURAMET beskyttelsen af fortrolige 
oplysninger, hvis videregivelse ud over 
Unionens institutioner og andre EU-
organer, -kontorer eller -agenturer kan 
skade interesserne hos dens medlemmer 
eller deltagere i metrologipartnerskabets 
aktiviteter. Sådanne fortrolige oplysninger 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
personlige, kommercielle, følsomme 
ikkeklassificerede og klassificerede 
oplysninger. Hvis EURAMET ikke 
offentliggør oplysninger, skal den angive 
årsagen hertil.

Ændringsforslag 71
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Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EURAMET, dens organer og 
personale samt metrologipartnerskabets 
organer skal undgå interessekonflikter i 
forbindelse med gennemførelsen af deres 
aktiviteter.

1. EURAMET, dens organer og 
personale samt metrologipartnerskabets 
organer skal undgå interessekonflikter i 
forbindelse med gennemførelsen af deres 
aktiviteter. Hvis der konstateres en 
interessekonflikt, offentliggør EURAMET 
denne interessekonflikt og træffer 
passende og effektive foranstaltninger.

Ændringsforslag 72

Forslag til afgørelse
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemmerne af udvalget for 
metrologipartnerskabet, styringsgruppen 
og EURAMET's sekretariat offentliggør 
og ajourfører en fuldstændig erklæring 
om deres erhvervsaktiviteter, finansielle 
interesser og potentielle 
interessekonflikter. Erklæringerne skal på 
en enkel og gennemsigtig måde indeholde 
følgende oplysninger:
a) medlemmets navn og stilling og 
detaljerede oplysninger om 
vedkommendes medlemskab af private 
virksomheders bestyrelser eller udvalg, 
NGO'er eller sammenslutninger
b) medlemmets andele i virksomheder 
eller partnerskaber, hvor der potentielt 
kan være konsekvenser for den offentlige 
politik, eller hvor de pågældende andele 
giver vedkommende betydelig indflydelse 
på virksomhedens eller partnerskabets 
anliggender.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Efterhånden som teknologien og de udfordringer, menneskeheden står over for, bliver mere 
avancerede, bliver behovet for nøjagtig måling større. Hvis vi skal udvikle os og forblive på 
rette spor, har vi brug for effektive metoder til at tackle usikkerheden. Derfor er metrologi – 
som er den videnskab, der omfatter alle teoretiske og praktiske aspekter af måling – et vigtigt 
redskab til gavn for ethvert videnområde. Den får videnskaben til at fungere. Den får 
teknologien til at fungere. Den får samfundet til at udvikle sig. Den gør det muligt for os at 
vide, hvor vi står, uanset om vi håndterer en pandemi eller gennemfører banebrydende 
ændringer, såsom den grønne og den digitale omstilling.

I sit "forslag om Unionens deltagelse i det europæiske partnerskab om metrologi, der 
iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater" anerkender Kommissionen til fulde 
metrologiens rolle som "en katalysator for alle videnskabelige og teknologiske områder" og 
som "en vigtig katalysator for økonomisk og social aktivitet". Det foreslåede nye partnerskab 
bygger på succesen med det europæiske program for metrologisk forskning (EMRP) og det 
europæiske metrologiprogram om innovation og forskning (EMPIR). Der står dog helt klart 
mere på spil, da formålet er at imødegå nye udfordringer. Det gælder navnlig alle de 
udfordringer, som er i overensstemmelse med andre EU-prioriteter, såsom "den europæiske 
grønne pagt", "en økonomi, der tjener alle", "et Europa klar til den digitale tidsalder", 
"fremme af vores europæiske levevis", "et stærkere Europa i verden" og "nyt skub i europæisk 
demokrati".

Det europæiske metrologipartnerskab kommer med en klar ambition om at sikre, at 
metrologiløsninger i Europa senest i 2030 mindst svarer til de bedste globale resultater, som 
man finder i USA, Kina og Indien. Det indebærer også et nyt sæt anbefalinger, som er 
resultatet af en foreløbig evaluering af EMPIR, der blev foretaget i 2017 af en uafhængig 
ekstern ekspertgruppe. 

Disse anbefalinger omfatter en styrkelse af metrologiens strategiske komponent, herunder et 
meget større samarbejde mellem de nationale metrologiinstitutter og andre interessegrupper, 
en styrkelse af den rolle, interessenter som universiteter og industrien spiller, og en proaktiv 
udvikling af metrologiapplikationer til nye videnskabelige områder og med et større fokus på 
vigtige samfundsmæssige udfordringer. 

Ordføreren er enig i Kommissionens diagnose og ambitioner. Derfor følger den række 
ændringsforslag, der er medtaget i denne betænkning, den samme linje, og der tilføjes 
specifikke anbefalinger i håbet om at forbedre et allerede godt forslag. 

Principper

Denne betænkning følger princippet om, at metrologi er en videnskab, som er til gavn for alle 
videnområder og har indflydelse på samfundet og økonomien, og som derfor bør være mere 
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åben, gennemsigtig og tilgængelig for alle interessenter. Et offentlig-offentligt partnerskab 
bør ikke begrænse sit anvendelsesområde til centraliserede nationale projekter. De nationale 
metrologiinstitutter bør tværtimod samarbejde aktivt med andre interessenter, særlig med 
universiteter og industrien og navnlig gennem åbne indkaldelser af forslag og en politik med 
proaktiv offentliggørelse af relevant information. Partnerskabet bør også fremme dialogen 
med samfundet, dets aktører og dets borgere, og til dette formål bør det øge 
bevidstgørelseskampagnerne og kommunikationsaktiviteterne, men også de aktiviteter, der 
skal styrke færdigheder og kompetencer. Det er ligeledes vigtigt at skabe overensstemmelse 
mellem projekterne og EU's prioriteter, særlig med den grønne og den digitale omstilling. 
Fastlæggelsen af synergier og komplementariteter med Unionens mål, politikker og 
programmer, navnlig med regionalfondene, InvestEU og genopretnings- og resiliensfondene, 
skal muliggøres på en enkel og effektiv måde. Partnerskabet bør fremme og belønne 
videnskabelig topkvalitet og støtte udbredelsen og den systematiske anvendelse af forsknings- 
og innovationsresultater. Til dette formål skal den nye styringsgruppe omfatte repræsentanter 
for relevante interessenter og sikre, at metrologipartnerskabets aktiviteter har en stærkere 
forbindelse til videnskaben. Dette samspil skal, sådan som Kommissionen foreslår, fremmes 
i aftagerleddet ved at udvikle relevante metrologiapplikationer, men også i leverandørleddet 
ved at gøre god brug af den forbedrede videnskabelige rådgivning fra styringsgruppen med 
det formål at give input til udvalget for metrologipartnerskabet.

De vigtigste foranstaltninger:

Vi har fastlagt fem hovedlinjer for indsatsen for at opfylde de nævnte prioriteter: åbenhed og 
gennemsigtighed, styrket dialog med samfundet, forenkling, overensstemmelse og 
synergier, stærkere forbindelse til videnskaben.

--------

1) Åbenhed og gennemsigtighed:
– alle aktioner og aktiviteter udvælges efter åbne, gennemsigtige og 

konkurrencebaserede indkaldelser af forslag, og de samme kriterier bør gælde for 
udvælgelsen af de europæiske metrologinet

– nye deltagere, navnlig SMV'er, universiteter og forskningsorganisationer, bør 
involveres bedre i aktiviteterne

– betingelserne for behandling af ligestillede forslag kan omfatte yderligere kriterier 
for tildelingen, nemlig SMV'er, en ligelig kønsfordeling og den bredest mulige 
geografiske mangfoldighed

2) Styrket dialog med samfundet:
– synligheden af indkaldelser af forslag bør øges, og metrologipartnerskabet bør 

offentliggøre dem i de relevante databaser ligesom alle de andre Horisont Europa-
initiativer

– partnerskabets aktiviteter og resultaterne af dets projekter bør fremmes for at øge 
deltagelsen og den geografiske mangfoldighed, og i den forbindelse bør der være 
fokus på specifikke aktiviteter med henblik på at øge bevidstheden og fremme 
uddannelses- og formidlingsaktiviteter og kampagner

– partnerskabet har gode forudsætninger for at bidrage til at mindske manglen på 
specifikke kompetencer i hele Unionen, og i den forbindelse bør det samarbejde 
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aktivt med de relevante interessenter om at sørge for kvalificerings- og 
omskolingsmuligheder på uddannelsesområdet og forberede sig på den grønne og 
den digitale omstilling

3) Forenkling:
– de administrative konsekvenser bør altid overvejes, navnlig i forbindelse med de 

tilbagevendende evalueringer, som bør forblive enkle og gennemsigtige, og 
partnerskabet bør altid stræbe efter at mindske den administrative byrde

– de administrative omkostninger bør være i overensstemmelse med Horisont 
Europa og ikke overstige 5 % af det samlede budget

4) Overensstemmelse og synergier:
– med Unionens strategiske prioriteter, navnlig dem, der hænger sammen med den 

europæiske grønne pagt og den europæiske datastrategi 
– med alle relevante programmer og fonde, navnlig regionalfondene (EFRU, ESF+, 

EHFF og ELFUL), men også dem, der stammer fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, der også kan anvendes som supplement til de nationale bidrag

– med de andre partnerskaber og fællesforetagender, missioner og instrumenter 
under Horisont Europa

– for at fremme effektive synergier bør Kommissionen udarbejde klare, enkle og 
konkrete retningslinjer, som fremmer synergier på forskellige områder (nemlig 
overførsel af midler, alternativ finansiering, kumulativ finansiering og integreret 
finansiering)

5) Stærkere forbindelse til videnskaben:
– videnskabelig topkvalitet skal sikres ved hjælp af respekt for og fremme af den 

akademiske frihed og de højeste standarder for videnskabelig integritet
– de nyeste resultater inden for videnskab og grundforskning skal tages i betragtning 

ved gennemførelsen af alle dets aktiviteter, og partnerskabet skal støtte 
udbredelsen og den systematiske anvendelse af de forsknings- og 
innovationsresultater, der skabes i Unionen

– metrologipartnerskabets styringsgruppe mangler en aktiv videnskabelig 
tilstedeværelse, og det foreslås i betænkningen, at antallet af medlemmer øges til 
18, så det kommer til også at omfatte seks repræsentanter fra det europæiske 
forskersamfund

– repræsentanterne fra det europæiske forskersamfund skal være i stand til at yde 
uafhængig rådgivning om og foretage analyser af de videnskabelige prioriteter, der 
skal behandles i arbejdsprogrammet, og overvåge de videnskabelige fremskridt, 
der sker i tilknyttede sektorer

– for at skabe en bedre forbindelse mellem grundforskning og anvendt forskning og 
give inspiration til en egentlig innovationsportefølje ved at fremme 
samarbejdsapplikationer både i leverandør- og aftagerleddet bør 
metrologipartnerskabet stræbe efter en større systemisk synergi med 
arbejdsprogrammer for forskningssamarbejde og med Det Europæiske 
Forskningsråd

– endelig bør metrologipartnerskabet bidrage til indsatsen for at forbedre 
talentcirkulationen og hjælpe med at tackle hjerneflugt. 
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