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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία που 
αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2021)0089),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το άρθρο 188 εδάφιο 2 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0083/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
0242/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. προτείνει η εν λόγω πράξη να ονομαστεί «απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της 
Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία που αναλαμβάνουν από κοινού 
διάφορα κράτη μέλη»·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

1 ΕΕ C της , σ. .
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για να έχει η χρηματοδότηση της 
Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο 
και την αποτελεσματικότερη δυνατή 
συμβολή στους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) [XXX] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 θέσπισε το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας, δηλαδή το 
πολιτικό και νομικό πλαίσιο για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του 
ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις αποτελούν βασικό 
στοιχείο της προσέγγισης πολιτικής του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Δημιουργούνται για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης που τίθενται 
ως στόχοι στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και διασφαλίζουν σαφή 
αντίκτυπο για την ΕΕ και τους πολίτες της, 
στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν 
αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο 
σύμπραξης, μέσω ενός στρατηγικού 
οράματος που είναι κοινό και για το οποίο 
δεσμεύονται οι εταίροι, και όχι μόνο η 
Ένωση.

(1) Για να έχει η χρηματοδότηση της 
Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο 
και την αποτελεσματικότερη δυνατή 
συμβολή στους στόχους πολιτικής της 
Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/695 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 θέσπισε το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας, δηλαδή το 
πολιτικό και νομικό πλαίσιο για τις 
ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του 
ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Οι 
ευρωπαϊκές συμπράξεις αποτελούν βασικό 
στοιχείο της προσέγγισης πολιτικής του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 
Δημιουργούνται για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων και των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης που τίθενται ως στόχοι στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» και διασφαλίζουν σαφή 
αντίκτυπο για την ΕΕ, τους πολίτες της και 
το περιβάλλον, στόχοι που μπορούν να 
επιτευχθούν αποτελεσματικότερα στο 
πλαίσιο σύμπραξης, μέσω ενός 
στρατηγικού οράματος που είναι κοινό και 
για το οποίο δεσμεύονται οι εταίροι, και 
όχι μόνο η Ένωση.

__________________ __________________
9 Κανονισμός [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
[ημερομηνία], για τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (ΕΕ C 
της , σ. ). [Να προστεθεί πλήρης 
παραπομπή.]

9 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/695 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία, και τον 
καθορισμό των σχετικών κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης, και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 ( ΕΕ 
L 170 της 12.5.2021, σ. 1).

Τροπολογία 2
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές 
συμπράξεις στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων όσον αφορά την επιτάχυνση της 
μετάβασης προς τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης και την πράσινη και ψηφιακή 
Ευρώπη και να συμβάλουν στην 
ανάκαμψη10. Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις 
έχουν καίρια σημασία για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών 
προκλήσεων που απαιτούν την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένης προσέγγισης. Καθιστούν 
δυνατή την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών ως προς τον 
μετασχηματισμό, των συστημικών 
αδυναμιών και των ελλείψεων της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή ευρέος 
φάσματος παραγόντων από όλες τις 
αξιακές αλυσίδες και τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα προκειμένου να 
συνεργαστούν για την υλοποίηση ενός 
κοινού οράματος και να το μετατρέψουν 
σε απτούς χάρτες πορείας και 
συντονισμένη υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, καθιστούν 
εφικτή την επικέντρωση των προσπαθειών 
και των πόρων σε κοινές προτεραιότητες 
για την επίλυση των πολύπλοκων 
προκλήσεων του μέλλοντος.

(2) Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές 
συμπράξεις στο πλαίσιο του πυλώνα 
«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων όσον αφορά την επίσπευση της 
επίτευξης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο 
της συμφωνίας του Παρισιού και της 
μετάβασης σε μια πράσινη, ψηφιακή και 
στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, με 
παράλληλη συμβολή σε μια κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά 
ανθεκτική ανάκαμψη10 και με προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις έχουν καίρια 
σημασία για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών προκλήσεων 
που απαιτούν την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένης προσέγγισης. Καθιστούν 
δυνατή την αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργιών ως προς τον 
μετασχηματισμό, των συστημικών 
αδυναμιών και των ελλείψεων της αγοράς, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή ευρέος 
φάσματος παραγόντων από όλες τις 
αξιακές αλυσίδες, τους τομείς έρευνας και 
καινοτομίας και τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα προκειμένου να 
συνεργαστούν για την υλοποίηση ενός 
κοινού οράματος και να το μετατρέψουν 
σε απτούς χάρτες πορείας και 
συντονισμένη υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, καθιστούν 
εφικτή την επικέντρωση των προσπαθειών 
και των πόρων σε κοινές προτεραιότητες 
για την επίλυση των πολύπλοκων 
προκλήσεων του μέλλοντος ώστε να 
υπάρξει όφελος για την κοινωνία.
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__________________ __________________
10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), Horizon 
Europe Impact Assessment (Εκτίμηση 
επιπτώσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»), SWD (2018) 307.

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), Horizon 
Europe Impact Assessment (Εκτίμηση 
επιπτώσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»), SWD (2018) 307.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η σύμπραξη για τη μετρολογία θα 
πρέπει να υλοποιεί την αποστολή και τους 
στόχους της με σαφή, απλό και ευέλικτο 
τρόπο, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ελκυστικότητα προς τη βιομηχανία, τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
και όλους τους άλλους σχετικούς 
συμφεροντούχους.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) προκειμένου να διασφαλίζεται η 
επιστημονική αριστεία, και σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα κράτη που συμμετέχουν στη σύμπραξη 
για τη μετρολογία θα πρέπει να σέβονται 
την ακαδημαϊκή ελευθερία, ιδίως την 
ελευθερία διεξαγωγής επιστημονικής 
έρευνας, και να προωθούν τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα επιστημονικής 
ακεραιότητας.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων και του αντικτύπου θα 
πρέπει να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές 
συμπράξεις με την ευρεία συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, 
ερευνητικών οργανισμών, φορέων με 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, 
καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως ιδρύματα που 
υποστηρίζουν και/ή ασκούν 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. 
Οι εν λόγω ευρωπαϊκές συμπράξεις θα 
πρέπει επίσης να αποτελούν ένα από τα 
μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ 
των εταίρων του ιδιωτικού και/ή του 
δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο, 
μεταξύ άλλων, με τη συγχώνευση 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
και διασυνοριακών επενδύσεων στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας, ώστε 
να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.

(3) Για την επίτευξη των 
προτεραιοτήτων και του αντικτύπου θα 
πρέπει να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές 
συμπράξεις με την ευρεία συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, 
των πανεπιστημίων, ερευνητικών 
οργανισμών, φορέων με αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, 
καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
ιδρυμάτων που υποστηρίζουν και/ή 
ασκούν δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας. Οι εν λόγω ευρωπαϊκές 
συμπράξεις θα πρέπει επίσης να αποτελούν 
ένα από τα μέτρα ενίσχυσης της 
συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ 
των εταίρων του ιδιωτικού και/ή του 
δημόσιου τομέα σε διεθνές επίπεδο, 
μεταξύ άλλων, με τη συγχώνευση 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
και διασυνοριακών επενδύσεων στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας, ώστε 
να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργεια με τα συνεργατικά ερευνητικά 
προγράμματα εργασίας και με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
προορίζεται να τροφοδοτήσει τον δίαυλο 
καινοτομίας που εμπνέεται από τη βάση 
προς την κορυφή. Αυτή η 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
προορίζεται να δημιουργήσει ευκαιρίες 
για έρευνα σε τομείς που δεν καλύπτονται 
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επί του παρόντος και να προωθήσει 
εφαρμογές σε άλλους τομείς, τόσο ανάντη 
όσο και κατάντη του διαύλου. Η 
σύμπραξη για τη μετρολογία θα πρέπει να 
διασφαλίζει την κατάλληλη συνεργασία 
με τις άλλες ευρωπαϊκές συμπράξεις και 
άλλες συναφείς πρωτοβουλίες, δεδομένης 
της τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς 
όπως η ψηφιοποίηση και η τεχνητή 
νοημοσύνη, καθώς και οι υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πολιτών, από την έξυπνη 
υγεία έως την αυτόνομη κυκλοφορία και 
την κυκλική οικονομία.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στόχος της παρούσας απόφασης 
είναι η συμμετοχή της Ένωσης στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία με σκοπό την 
υποστήριξη των γενικών στόχων της. Οι 
απαιτήσεις της μετρολογίας είναι τέτοιας 
κλίμακας και πολυπλοκότητας ώστε 
απαιτούνται επενδύσεις που υπερβαίνουν 
τα βασικά κονδύλια για την έρευνα των 
ΕΙΜ και των ΕΙ. Η αριστεία που απαιτείται 
για την έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων 
μετρολογίας αιχμής εκτείνεται σε 
διασυνοριακό επίπεδο και, συνεπώς, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε εθνικό 
επίπεδο. Επομένως, δεδομένου ότι οι 
στόχοι της παρούσας απόφασης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να 
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, με την ενσωμάτωση των εθνικών 
προσπαθειών σε μια συνεκτική ευρωπαϊκή 
προσέγγιση, με τη συνένωση 
κατακερματισμένων εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων, με τη συμβολή στον 
σχεδιασμό κοινών στρατηγικών έρευνας 
και χρηματοδότησης πέραν των εθνικών 
συνόρων και με την επίτευξη της 
απαιτούμενης κρίσιμης μάζας φορέων και 

(9) Στόχος της παρούσας απόφασης 
είναι η συμμετοχή της Ένωσης στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία με σκοπό την 
υποστήριξη των γενικών στόχων της. Οι 
απαιτήσεις της μετρολογίας είναι τέτοιας 
κλίμακας και πολυπλοκότητας ώστε 
απαιτούνται επενδύσεις που υπερβαίνουν 
τα βασικά κονδύλια για την έρευνα των 
ΕΙΜ και των ΕΙ. Η αριστεία που απαιτείται 
για την έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων 
μετρολογίας αιχμής εκτείνεται σε 
διασυνοριακό επίπεδο και, συνεπώς, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε εθνικό 
επίπεδο. Η σύμπραξη για τη μετρολογία 
θα πρέπει να προωθεί και να επιβραβεύει 
την επιστημονική αριστεία και να 
στηρίζει την υιοθέτηση και τη 
συστηματική χρήση των αποτελεσμάτων 
έρευνας και καινοτομίας που παράγονται 
εντός της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι κατά την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων της λαμβάνονται 
υπόψη τα πορίσματα της πλέον 
προηγμένης επιστήμης και θεμελιώδους 
έρευνας. Θα πρέπει επίσης να 
προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι τα 
αποτελέσματα των δράσεών της 
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επενδύσεων, η Ένωση δύναται να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου.

αξιοποιούνται και υλοποιούνται από τη 
βιομηχανία, από φορείς καινοτομίας και, 
τελικά, από την κοινωνία. Επομένως, 
δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
απόφασης δεν μπορούν να επιτευχθούν 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, 
μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα 
στο επίπεδο της Ένωσης, με την 
ενσωμάτωση των εθνικών προσπαθειών σε 
μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση, με 
τη συνένωση κατακερματισμένων εθνικών 
ερευνητικών προγραμμάτων, με τη 
συμβολή στον σχεδιασμό κοινών 
στρατηγικών έρευνας και χρηματοδότησης 
πέραν των εθνικών συνόρων και με την 
επίτευξη της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας 
φορέων και επενδύσεων, η Ένωση δύναται 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η σύμπραξη για τη μετρολογία, η 
οποία εναρμονίζεται με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Επιτροπής 
(συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων «Μια Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία», «Μια οικονομία 
στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια 
Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή»), 
θα πρέπει να εφαρμοστεί για χρονική 
περίοδο δέκα ετών (από το 2021 έως το 
2031). Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες σε 
σύγκριση με την πρωτοβουλία ΕΠΜΚΕ 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020», και ειδικότερα την ανάπτυξη 

(10) Η σύμπραξη για τη μετρολογία, η 
οποία εναρμονίζεται με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Επιτροπής 
(συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων «Μια Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία», «Μια οικονομία 
στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια 
Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή»), 
θα πρέπει να εφαρμοστεί για χρονική 
περίοδο δέκα ετών (από το 2021 έως το 
2031). Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες σε 
σύγκριση με την πρωτοβουλία ΕΠΜΚΕ 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020», και ειδικότερα την ανάπτυξη 
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ευρωπαϊκών δικτύων μετρολογίας, τα 
οποία θα ανταποκρίνονται σε πιεστικές 
κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες 
μετρολογίας που προκύπτουν από τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες. Η ικανότητα 
μετρολογίας που παρέχεται μέσω των 
δικτύων αυτών θα πρέπει να είναι 
ισοδύναμη και συγκρίσιμη με τα άλλα 
κορυφαία συστήματα μετρολογίας 
παγκόσμιας κλίμακας, επιδεικνύοντας 
αριστεία παγκόσμιου κύρους. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο της σύμπραξης για τη μετρολογία 
θα πρέπει να δρομολογηθούν κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη».

ευρωπαϊκών δικτύων μετρολογίας, τα 
οποία θα πρέπει να συγκροτηθούν με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και θα 
ανταποκρίνονται σε πιεστικές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και ανάγκες 
μετρολογίας που προκύπτουν από τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομίες. 
Η ικανότητα μετρολογίας που παρέχεται 
μέσω των δικτύων αυτών θα πρέπει να 
είναι ισοδύναμη και συγκρίσιμη με τα 
άλλα κορυφαία συστήματα μετρολογίας 
παγκόσμιας κλίμακας, επιδεικνύοντας 
αριστεία παγκόσμιου κύρους. Οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο της σύμπραξης για τη μετρολογία 
θα πρέπει να δρομολογηθούν κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» και πρέπει να είναι 
ανοικτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές. 
Η σύμπραξη για τη μετρολογία θα πρέπει 
να επιδιώκει την κυκλοφορία των 
ταλέντων, δεδομένου ότι μια 
ισορροπημένη κυκλική κίνηση ερευνητών 
μπορεί να αντιμετωπίσει ενεργά το 
πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων». Η 
σύμπραξη για τη μετρολογία θα πρέπει να 
συνεργάζεται ενεργά με ακαδημαϊκά 
ιδρύματα για την κάλυψη του κενού 
δεξιοτήτων, τη δημιουργία ευκαιριών 
κατάρτισης για απόκτηση δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση και την προετοιμασία της 
επόμενης γενιάς εργαζομένων για την 
κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας που προκύπτουν από την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δραστηριότητες της σύμπραξης 
για τη μετρολογία θα πρέπει να συνάδουν 
με τους στόχους και τις προτεραιότητες 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς 

(11) Οι δραστηριότητες της σύμπραξης 
για τη μετρολογία θα πρέπει να συνάδουν 
με τους στόχους και τις προτεραιότητες 
έρευνας και καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς 
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και με τις γενικές αρχές και προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο XXX του 
κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»].

και με τις γενικές αρχές και προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/695, ιδίως όσον αφορά την 
ανάπτυξη και την προώθηση της 
επιστημονικής αριστείας, την προώθηση 
της καινοτομίας και τη διευκόλυνση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και τη στήριξη 
της πρόσβασης σε καινοτόμες λύσεις και 
της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως τις 
ΜΜΕ και τελικά στην κοινωνία.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σύμφωνα με το άρθρο XX του 
κανονισμού (ΕΕ) [XXX] [κανονισμός για 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»], 
γενικός στόχος του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» είναι η επίτευξη 
επιστημονικού, οικονομικού και 
κοινωνικού αντικτύπου των επενδύσεων 
της Ένωσης στην έρευνα και την 
καινοτομία, ώστε να ενισχυθεί η 
επιστημονική και τεχνολογική βάση της 
Ένωσης, να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων και της βιομηχανίας της, να 
επιτευχθούν οι στρατηγικές 
προτεραιότητες της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές της 
Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της συμφωνίας του Παρισιού 
στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/695, γενικός στόχος 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
είναι η επίτευξη επιστημονικού, 
οικονομικού, οικολογικού και κοινωνικού 
αντικτύπου των επενδύσεων της Ένωσης 
στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να 
ενισχυθεί η επιστημονική και τεχνολογική 
βάση της Ένωσης, να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων και της βιομηχανίας της, να 
επιτευχθούν οι στρατηγικές 
προτεραιότητες της Ένωσης και να 
αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές της 
Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και της συμφωνίας του Παρισιού 
στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.

Τροπολογία 11
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η σύμπραξη για τη μετρολογία θα 
πρέπει να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική προώθηση ίσων 
ευκαιριών για όλους και ιδίως, στο μέτρο 
του δυνατού, την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων σε όλους τους φορείς της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, καθώς και 
στις επιτροπές αξιολόγησης και σε άλλους 
σχετικούς συμβουλευτικούς φορείς.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, η 
EURAMET θα πρέπει να χορηγεί 
χρηματοδοτική στήριξη, κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων, σε συμμετέχοντες 
σε δράσεις που έχουν επιλεγεί στο επίπεδο 
της EURAMET. Οι δράσεις αυτές θα 
πρέπει να επιλέγονται ύστερα από 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υπό την 
ευθύνη της EURAMET. Ο κατάλογος 
κατάταξης θα πρέπει να είναι δεσμευτικός 
για την επιλογή προτάσεων και την 
κατανομή της χρηματοδότησης από τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
και από τις χρηματοδοτικές συνεισφορές 
συμμετεχόντων κρατών για τα ερευνητικά 
έργα και τις συναφείς δραστηριότητες. Για 
τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
μετρολογίας, οι χρηματοδοτούμενες 
δράσεις θα πρέπει επίσης να τελούν υπό 
την ευθύνη της EURAMET.

(15) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, η 
EURAMET θα πρέπει να χορηγεί 
χρηματοδοτική στήριξη, κυρίως με τη 
μορφή επιχορηγήσεων, σε συμμετέχοντες 
σε δράσεις που έχουν επιλεγεί στο επίπεδο 
της EURAMET. Οι δράσεις αυτές θα 
πρέπει να επιλέγονται ύστερα από 
ανοικτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υπό την 
ευθύνη της EURAMET. Η σύμπραξη για 
τη μετρολογία θα πρέπει να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση 
της προβολής των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, τη δημοσίευση των 
προσκλήσεων στη βάση δεδομένων 
Horizon εγκαίρως και την προώθηση και 
διαφήμιση των προσκλήσεων ευρέως, με 
σκοπό την αύξηση της συμμετοχής, της 
γεωγραφικής ποικιλομορφίας και της 
συμμετοχής νεοεισερχόμενων στην 
αγορά, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ. Ο κατάλογος κατάταξης θα πρέπει 
να είναι δεσμευτικός για την επιλογή 
προτάσεων και την κατανομή της 
χρηματοδότησης από τη χρηματοδοτική 
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συνεισφορά της Ένωσης και από τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές 
συμμετεχόντων κρατών για τα ερευνητικά 
έργα με βάση την αριστεία και τις 
συναφείς δραστηριότητες. Σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695, 
είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν 
κριτήρια σχετικά με τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ, το φύλο και τη γεωγραφική 
πολυμορφία στις προϋποθέσεις για την 
εξέταση ex aequo προτάσεων. Για τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από τις συνεισφορές των συμμετεχόντων 
κρατών στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
μετρολογίας, οι χρηματοδοτούμενες 
δράσεις θα πρέπει επίσης να τελούν υπό 
την ευθύνη της EURAMET.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από τη σύμπραξη 
για τη μετρολογία διέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX του 
Συμβουλίου14 [κανόνες συμμετοχής του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»]. 
Ωστόσο, λόγω των ειδικών λειτουργικών 
αναγκών της σύμπραξης για τη 
μετρολογία, ιδίως όσον αφορά τη 
δημιουργία και τη διαχείριση των 
μελλοντικών ευρωπαϊκών δικτύων 
μετρολογίας και τη διευκόλυνση της 
εξασφάλισης επαρκούς επιπέδου 
χρηματοδοτικής συμμετοχής των 
συμμετεχόντων κρατών, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να προβλέπεται περιορισμός του 
ρόλου του συντονιστή μιας πρότασης στα 
ΕΙΜ και τα ΕΙ των συμμετεχόντων 
κρατών, όπου είναι αναγκαίο.

(16) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από τη σύμπραξη 
για τη μετρολογία διέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX του 
Συμβουλίου14 [κανόνες συμμετοχής του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»]. 
Ωστόσο, λόγω των ειδικών λειτουργικών 
αναγκών της σύμπραξης για τη 
μετρολογία, ιδίως όσον αφορά τη 
δημιουργία και τη διαχείριση των 
μελλοντικών ευρωπαϊκών δικτύων 
μετρολογίας και τη διευκόλυνση της 
εξασφάλισης επαρκούς επιπέδου 
χρηματοδοτικής συμμετοχής των 
συμμετεχόντων κρατών, θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να προβλέπεται περιορισμός του 
ρόλου του συντονιστή μιας πρότασης στα 
ΕΙΜ και τα ΕΙ των συμμετεχόντων 
κρατών, όπου είναι αναγκαίο, ύστερα από 
διαβούλευση με την ομάδα καθοδήγησης.

__________ ___________
14 Κανονισμός (ΕΕ) XXX του Συμβουλίου 14 Κανονισμός (ΕΕ) XXX του Συμβουλίου 
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της ... (ΕΕ ...). της ... (ΕΕ ...).

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για τους σκοπούς της διασφάλισης 
της διαφάνειας και της προσβασιμότητας 
του προγράμματος, οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 
σύμπραξης για τη μετρολογία θα πρέπει 
επίσης να δημοσιεύονται στην ενιαία πύλη 
για τους συμμετέχοντες, καθώς και μέσω 
άλλων ηλεκτρονικών μέσων για τη 
διάδοση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» που διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(18) Για τους σκοπούς της διασφάλισης 
του ανοικτού χαρακτήρα και της 
διαφάνειας και της προσβασιμότητας του 
προγράμματος, οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο της σύμπραξης για 
τη μετρολογία θα πρέπει επίσης να 
δημοσιεύονται, με τρόπο φιλικό προς τον 
χρήστη, στην ενιαία πύλη για τους 
συμμετέχοντες, καθώς και μέσω άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων για τη διάδοση του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή. Οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα πρέπει να είναι 
ελκυστικές και προσβάσιμες σε ευρύ 
φάσμα συμφεροντούχων της έρευνας και 
της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ. Η σύμπραξη για τη 
μετρολογία θα πρέπει να ενισχύσει τον 
διάλογό της με την κοινωνία, να 
συμμετέχει σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και να προωθεί 
δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
διάδοσης με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, 
επιστημονικών και γνωσιακών δικτύων, 
κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, 
των μέσων ενημέρωσης, της 
βιομηχανίας, των οργανώσεων των ΜΜΕ 
και άλλων συμφεροντούχων.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το αργότερο έως το 2025, η (24) Το αργότερο έως το 2025, η 
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Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την αποδοτικότητα της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, καθώς και 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς 
την επίτευξη των στόχων, και, το αργότερο 
έως το 2030, θα πρέπει να διενεργήσει 
τελική αξιολόγηση και να συντάξει έκθεση 
σχετικά με τις εν λόγω αξιολογήσεις,

Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά 
την ποιότητα και την αποδοτικότητα της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, καθώς και 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς 
την επίτευξη των στόχων, και, το αργότερο 
έως το 2030, θα πρέπει να διενεργήσει 
τελική αξιολόγηση και να δημοσιοποιήσει 
έκθεση σχετικά με τις εν λόγω 
αξιολογήσεις,

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλλει στην αρμόδια 
επιτροπή τις εκθέσεις αξιολόγησης και 
άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης 
μετρολογίας,

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στη σύμπραξη για τη μετρολογία 
μπορεί να συμμετάσχει κάθε άλλο κράτος 
μέλος, εκτός αυτών της παραγράφου 1, και 
κάθε άλλη χώρα συνδεδεμένη με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», εφόσον 
πληροί την προϋπόθεση που τίθεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Για 
τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, 
θεωρείται συμμετέχον κράτος.

2. Στη σύμπραξη για τη μετρολογία 
μπορεί να συμμετάσχει κάθε άλλο κράτος 
μέλος, εκτός αυτών της παραγράφου 1, και 
κάθε άλλη χώρα συνδεδεμένη με το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», εφόσον 
πληροί την προϋπόθεση που τίθεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 
εφόσον διασφαλίζει την ελευθερία της 
επιστημονικής έρευνας. Για τους σκοπούς 
της παρούσας απόφασης, θεωρείται 
συμμετέχον κράτος.
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στη σύμπραξη για τη μετρολογία 
μπορεί να συμμετάσχει κάθε τρίτη χώρα 
μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», υπό την προϋπόθεση ότι 
συνάπτει διεθνή συμφωνία επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας με την 
Ένωση για τον καθορισμό των όρων και 
προϋποθέσεων της συμμετοχής της στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία και εφόσον 
λάβει την έγκριση της επιτροπής της 
σύμπραξης για τη μετρολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 
στοιχείο στ). Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις αυτές, θεωρείται συμμετέχον 
κράτος για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης.

3. Στη σύμπραξη για τη μετρολογία 
μπορεί να συμμετάσχει κάθε τρίτη χώρα 
μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», υπό την προϋπόθεση ότι 
συνάπτει διεθνή συμφωνία επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας με την 
Ένωση για τον καθορισμό των όρων και 
προϋποθέσεων της συμμετοχής της στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία, εφόσον 
ικανοποιεί την προϋπόθεση που ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
και εξασφαλίζει την ελευθερία της 
επιστημονικής έρευνας και εφόσον λάβει 
την έγκριση της επιτροπής της σύμπραξης 
για τη μετρολογία που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο στ). Εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, 
θεωρείται συμμετέχον κράτος για τους 
σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάπτυξη ενός βιώσιμου, 
συντονισμένου συστήματος μετρολογίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

α) ανάπτυξη ενός βιώσιμου, άριστου 
και συντονισμένου συστήματος 
μετρολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 
οποίο θα συμβάλει στη γεφύρωση του 
επενδυτικού χάσματος μεταξύ της 
Ευρώπης και των ανταγωνιστών της σε 
παγκόσμιο επίπεδο ·
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Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφάλιση της υιοθέτησης 
προηγμένων ικανοτήτων μετρολογίας 
απευθείας από τους φορείς καινοτομίας 
στα οικοσυστήματά τους·

β) διασφάλιση της ευρείας υιοθέτησης 
προηγμένων ικανοτήτων μετρολογίας από 
τους φορείς καινοτομίας στα 
οικοσυστήματά τους και πέρα από αυτά·

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αύξηση του αντικτύπου της 
μετρολογίας στις κοινωνικές προκλήσεις 
σε σχέση με την εφαρμογή πολιτικών, 
προτύπων και κανονισμών, ώστε να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό.

γ) αύξηση του αντικτύπου της 
μετρολογίας στις κοινωνικές προκλήσεις 
σε σχέση με την εφαρμογή ψηφιακών, 
οικονομικών, βιομηχανικών και 
περιβαλλοντικών πολιτικών, προτύπων και 
κανονισμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
καταλληλότητά τους για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάπτυξη, έως το 2030, νέων 
ερευνητικών ικανοτήτων, οι οποίες θα 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο των νέων 
ευρωπαϊκών δικτύων μετρολογίας και των 
οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά τις 
ικανότητες βαθμονόμησης και μέτρησης 
θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλες των 
αντίστοιχων επιδόσεων των κορυφαίων 
ινστιτούτων μετρολογίας εκτός των 
συμμετεχόντων κρατών·

α) συμβολή στην ανάπτυξη, έως το 
2030, νέων ερευνητικών ικανοτήτων, οι 
οποίες θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο των 
νέων ευρωπαϊκών δικτύων μετρολογίας 
και των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά 
τις ικανότητες βαθμονόμησης και 
μέτρησης θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλες 
των αντίστοιχων επιδόσεων των 
κορυφαίων ινστιτούτων μετρολογίας εκτός 
των συμμετεχόντων κρατών·
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Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη, έως το 2030, των 
πωλήσεων νέων καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών μέσω της χρήσης και της 
υιοθέτησης των νέων ικανοτήτων 
μετρολογίας όσον αφορά βασικές 
αναδυόμενες τεχνολογίες·

β) στήριξη, έως το 2030, των 
πωλήσεων νέων καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών μέσω της χρήσης και της 
υιοθέτησης των νέων ικανοτήτων 
μετρολογίας όσον αφορά βασικές 
αναδυόμενες τεχνολογίες και τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής·

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) συμβολή στη μείωση του 
χάσματος ειδικών δεξιοτήτων σε 
ολόκληρη την Ένωση, βοήθεια στην 
οικοδόμηση νέων γνώσεων στο πλαίσιο 
της διά βίου μάθησης και της προώθησης 
των δεξιοτήτων για ανθρώπινους πόρους 
και συνοδεία του κοινωνικού 
μετασχηματισμού, μεταξύ άλλων μέσω 
βελτιωμένων ικανοτήτων και ικανοτήτων 
καινοτομίας·

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πλήρη και αποτελεσματική 
συμβολή, έως το 2030, στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή ειδικών προτύπων και 
κανονισμών που στηρίζουν δημόσιες 
πολιτικές για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων.

γ) πλήρη και αποτελεσματική 
συμβολή, έως το 2030, στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή ειδικών προτύπων και 
κανονισμών που στηρίζουν δημόσιες 
πολιτικές για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
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περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αξιοποίηση του δυναμικού της 
μετρολογίας στους τελικούς χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 
των βιομηχανικών συμφεροντούχων, ως 
μέσου που συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για την ψηφιακή και 
την πράσινη μετάβαση.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στη σύμπραξη για τη μετρολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών και των πιστώσεων τρίτων 
χωρών, δεν υπερβαίνει τις συνεισφορές 
των συμμετεχόντων κρατών στη σύμπραξη 
για τη μετρολογία. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται, 
κατ’ ανώτατο όριο, σε 300 εκατομμύρια 
EUR, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή 
των συμμετεχόντων κρατών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης στη σύμπραξη για τη μετρολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών και των πιστώσεων τρίτων 
χωρών, δεν υπερβαίνει τις συνεισφορές 
των συμμετεχόντων κρατών στη σύμπραξη 
για τη μετρολογία. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται, 
κατ’ ανώτατο όριο, σε 300 εκατομμύρια 
EUR, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή 
των συμμετεχόντων κρατών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 
Η συνεισφορά της Ένωσης 
εξισορροπείται καταλλήλως με 
συνεισφορές από περαιτέρω συνδεδεμένες 
τρίτες χώρες που συμμετέχουν στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/695, υπό την προϋπόθεση ότι το 
ποσό αυτό είναι τουλάχιστον ίσο με τη 
συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών.
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Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης δεν χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των διοικητικών δαπανών της 
σύμπραξης για τη μετρολογία.

5. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Ένωσης χρησιμοποιείται για την κάλυψη 
των διοικητικών δαπανών της σύμπραξης 
για τη μετρολογία, μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου 5 % της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Χρηματοδοτικές συνεισφορές στο 
πλαίσιο προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑΥ και το ΕΓΤΑΑ, καθώς 
και του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
συνεισφορά του συμμετέχοντος κράτους 
μέλους στη σύμπραξη για τη μετρολογία, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις 
του κανονισμού 2021/1060 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α και των κανονισμών … 
[κανονισμοί για τα επιμέρους ταμεία]. Η 
Επιτροπή καταρτίζει απλές και 
πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τον σκοπό αυτό προκειμένου να 
αποσαφηνίσει τι συνιστά χρηματοδοτική 
συνεισφορά ενός συμμετέχοντος κράτους 
στην εταιρική σχέση μετρολογίας.
_____________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για 
τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών 
κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη 
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική των 
Θεωρήσεων (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, 
σ. 159).

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές ή 
οι συνεισφορές σε είδος που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) καλύπτουν 
τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται τα 
συμμετέχοντα κράτη σε σχέση με τις 
διοικητικές δαπάνες της EURAMET για 
την εφαρμογή της σύμπραξης.

4. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές ή 
οι συνεισφορές σε είδος που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) καλύπτουν 
τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται τα 
συμμετέχοντα κράτη σε σχέση με τις 
διοικητικές δαπάνες της EURAMET για 
την εφαρμογή της σύμπραξης. Οι εν λόγω 
διοικητικές δαπάνες της EURAMET δεν 
υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού 
προϋπολογισμού της σύμπραξης για τη 
μετρολογία.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς της αποτίμησης 
των συνεισφορών σε είδος που 

5. Για τους σκοπούς της αποτίμησης 
των συνεισφορών σε είδος που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχεία α) και β), οι δαπάνες 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις 
λογιστικές πρακτικές των συμμετεχόντων 
κρατών ή των οικείων εθνικών φορέων 
χρηματοδότησης, τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα του συμμετέχοντος κράτους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένοι οι οικείοι 
εθνικοί φορείς χρηματοδότησης, καθώς και 
σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα και διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι 
δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
ελεγκτή που διορίζουν τα συμμετέχοντα 
κράτη ή οι οικείοι εθνικοί φορείς 
χρηματοδότησης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε αβεβαιότητας που 
απορρέει από την εν λόγω πιστοποίηση, η 
μέθοδος αποτίμησης μπορεί να 
επαληθεύεται από την EURAMET. Εάν 
εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, η 
μέθοδος αποτίμησης μπορεί να υποβληθεί 
σε έλεγχο από την EURAMET.

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 
α) και β) του παρόντος άρθρου, οι 
δαπάνες προσδιορίζονται σύμφωνα με μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση, με κριτήρια 
και διαδικασίες που θα καθοριστούν από 
την επιτροπή της σύμπραξης για τη 
μετρολογία σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
παρόντος κανονισμού. Στο μέτρο του 
δυνατού, η δήλωση δαπανών 
συμμορφώνεται με τις διαδικασίες 
υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/695, ενώ λαμβάνει 
υπόψη τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές 
των συμμετεχόντων κρατών ή των οικείων 
εθνικών φορέων χρηματοδότησης, τα 
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα του 
συμμετέχοντος κράτους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι οι οικείοι εθνικοί φορείς 
χρηματοδότησης, καθώς και σύμφωνα με 
τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα και 
διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς. Οι δαπάνες πιστοποιούνται από 
ανεξάρτητο ελεγκτή που διορίζουν τα 
συμμετέχοντα κράτη ή οι οικείοι εθνικοί 
φορείς χρηματοδότησης.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έμμεσων δράσεων κατά την έννοια 
του άρθρου 2 σημείο 25 του κανονισμού 
(ΕΕ) [XXX] [κανονισμός «Ορίζων 
Ευρώπη»] και οι οποίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, 
χρηματοδοτούνται από την EURAMET 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
κατόπιν διακρατικών ανοικτών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων που διοργανώνονται από την 
EURAMET και περιλαμβάνουν:

α) έμμεσων δράσεων κατά την έννοια 
του άρθρου 2 σημείο 25 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/695 και οι οποίες, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, 
χρηματοδοτούνται από την EURAMET 
κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
κατόπιν διακρατικών ανοικτών, διαφανών 
και ανταγωνιστικών προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται 
από την EURAMET και περιλαμβάνουν:
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Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ii) μετρολογική έρευνα για την 
παροχή λύσεων για τις κοινωνικές 
προκλήσεις, με έμφαση στις συνεισφορές 
για την ενέργεια, το περιβάλλον και την 
υγεία, καθώς και την ανάπτυξη έργων σε 
συγκεκριμένα ευρωπαϊκά δίκτυα 
μετρολογίας για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων,

– ii) μετρολογική έρευνα για την 
παροχή λύσεων για τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, με έμφαση στις συνεισφορές 
για τις βιώσιμες τεχνολογίες και 
καινοτομίες στον τομέα ενέργειας και τον 
ψηφιακό τομέα, την υγεία, το περιβάλλον 
και το κλίμα, καθώς και την ανάπτυξη 
έργων σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά δίκτυα 
μετρολογίας για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων,

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– iii) έρευνα που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη νέων οργάνων μέτρησης με 
στόχο την υιοθέτηση από τη βιομηχανία 
των μετρολογικών τεχνολογιών για την 
τόνωση της καινοτομίας στη βιομηχανία,

– iii) έρευνα που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη νέων οργάνων μέτρησης με 
στόχο την υιοθέτηση από την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και το εμπόριο των 
μετρολογικών τεχνολογιών για την τόνωση 
της καινοτομίας στη βιομηχανία,

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– iv) δραστηριότητες προ-
τυποποιητικής και συν-τυποποιητικής 
μετρολογικής έρευνας και ανάπτυξης για 
τη στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής 
και των κανονισμών, καθώς και για την 
επιτάχυνση της εισόδου καινοτόμων 

– iv) δραστηριότητες προ-
τυποποιητικής και συν-τυποποιητικής 
μετρολογικής έρευνας και ανάπτυξης για 
τη στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής 
και των κανονισμών, καθώς και για την 
επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά και 
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προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά· της υιοθέτησης από την κοινωνία 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ivα) ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με τη μετρολογική 
έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο·

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα 
κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 και συνίστανται σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων 
στον τομέα της μετρολογίας σε 
διαφορετικά τεχνολογικά επίπεδα, με 
σκοπό να δημιουργηθεί ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο σύστημα μετρολογίας στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, ώστε να 
μπορέσουν να αναπτύξουν τις 
επιστημονικές και τεχνικές τους 
δυνατότητες στη μετρολογία, και οι οποίες 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δεν 
επιλέγονται από τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που περιγράφονται στο 
στοιχείο α) και παρουσιάζονται συνοπτικά 
στα ετήσια προγράμματα εργασίας, 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τα 
εξής:

β) δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα 
κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 και συνίστανται σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων 
στον τομέα της μετρολογίας σε 
διαφορετικά τεχνολογικά επίπεδα, με 
σκοπό να δημιουργηθεί το ευρύτερο 
δυνατό, ισορροπημένο και ολοκληρωμένο 
σύστημα μετρολογίας στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη, ώστε να μπορέσουν να 
αναπτύξουν τις επιστημονικές και τεχνικές 
τους δυνατότητες στη μετρολογία, και οι 
οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες που 
δεν επιλέγονται από τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που περιγράφονται 
στο στοιχείο α) και παρουσιάζονται 
συνοπτικά στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε από τα εξής:

Τροπολογία 38
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ii) δράσεις για τη διάδοση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
μετρολογικής έρευνας,

– ii) δράσεις για τη διάδοση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων στη βιομηχανία και από τις ΜΜΕ, 
της μετρολογικής έρευνας όσο το δυνατόν 
ευρύτερα στην Ευρώπη, με στόχο την 
αύξηση της προβολής των 
δραστηριοτήτων EURAMET στο κοινό 
κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη ·

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– iiα) δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και προώθησης 
δραστηριοτήτων και εκστρατειών 
εκπαίδευσης και διάδοσης, παροχής 
κατάλληλων πληροφοριών στον ιστότοπό 
της και δημοσίευσης σχετικής 
τεκμηρίωσης·

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– iv) την οργάνωση δραστηριοτήτων 
εξωτερικής διάδοσης και μεταφοράς 
γνώσεων με σκοπό την προώθηση της 
σύμπραξης για τη μετρολογία και τη 
μεγιστοποίηση του αντικτύπου της.

– iv) την οργάνωση 
δραστηριοτήτων εξωτερικής διάδοσης και 
μεταφοράς γνώσεων με σκοπό την 
προώθηση της σύμπραξης για τη 
μετρολογία όσο το δυνατόν ευρύτερα 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, με στόχο 
τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της.
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Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τον προσδιορισμό των 
θεμάτων για κάθε πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), η EURAMET 
καλεί τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα 
ή τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς από 
την κοινότητα μετρολογικής έρευνας και 
τη γενική αξιακή αλυσίδα μετρολογίας να 
προτείνουν πιθανά ερευνητικά θέματα.

2. Πριν από τον προσδιορισμό των 
θεμάτων για κάθε πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), η EURAMET 
καλεί δημόσια τα ενδιαφερόμενα φυσικά 
πρόσωπα ή τους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου των 
ΜΜΕ, και τη γενική αξιακή αλυσίδα 
μετρολογίας να προτείνουν με διαφανή 
τρόπο πιθανά ερευνητικά θέματα. Η 
ημερήσια διάταξη, ο κατάλογος των 
συμμετεχόντων και τα πρακτικά 
δημοσιεύονται εγκαίρως στον ιστότοπό 
της.

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η EURAMET παρακολουθεί την 
υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας και υποβάλει σχετικές εκθέσεις 
στην Επιτροπή σε ετήσια βάση.

7. Η EURAMET παρακολουθεί την 
υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας και υποβάλει σχετικές εκθέσεις 
στην Επιτροπή σε ετήσια βάση χωρίς να 
αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος των 
δικαιούχων. Η ετήσια έκθεση 
δημοσιοποιείται εγκαίρως στον ιστότοπο 
της EURAMET.

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης Κανόνες συμμετοχής, ανοικτής επιστήμης 
και διάδοσης

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1 του κανονισμού για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να 
προβλέπει περιορισμό του ρόλου του 
συντονιστή σε έμμεσες δράσεις στα ΕΙΜ 
και τα ΕΙ των συμμετεχόντων κρατών, 
ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των 
στόχων και των στόχων συνεισφοράς των 
συμμετεχόντων κρατών.

2. Όλες οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α) υπόκεινται στους κανόνες 
συμμετοχής, ανοικτής επιστήμης και 
διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/695. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και 
ύστερα από διαβούλευση με την ομάδα 
καθοδήγηση, το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας μπορεί να προβλέπει περιορισμό 
του ρόλου του συντονιστή σε έμμεσες 
δράσεις στα ΕΙΜ και τα ΕΙ των 
συμμετεχόντων κρατών, ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και 
των στόχων συνεισφοράς των 
συμμετεχόντων κρατών.

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η EURAMET διασφαλίζει τις 
κατάλληλες αλληλεπιδράσεις με τα ΕΙΜ 
και τα ΕΙ στο πλαίσιο των έμμεσων 
δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ανάλογα με τον 
ορισμό από την αρμόδια εθνική αρχή. Η 
EURAMET ενθαρρύνει και στηρίζει 

3. Η EURAMET διασφαλίζει τις 
κατάλληλες αλληλεπιδράσεις με τα ΕΙΜ 
και τα ΕΙ στο πλαίσιο των έμμεσων 
δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο α), ανάλογα με τον 
ορισμό από την αρμόδια εθνική αρχή. Η 
EURAMET ενθαρρύνει και στηρίζει 
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επίσης τη συμμετοχή και άλλων οντοτήτων 
σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων. 

επίσης τη συμμετοχή και άλλων 
οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, 
σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων.

Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν τα συμμετέχοντα κράτη δεν 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, 
συνεισφέρουν μόνο μερικώς ή δεν τηρούν 
τα χρονοδιαγράμματα για τις συνεισφορές 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, η Επιτροπή 
μπορεί να τερματίσει, να μειώσει 
αναλογικά ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 3. Η απόφαση 
της Επιτροπής να τερματίσει, να μειώσει 
αναλογικά ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
δεν εμποδίζει την επιστροφή επιλέξιμων 
δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ήδη 
τα συμμετέχοντα κράτη πριν από την 
κοινοποίηση της απόφασης στη σύμπραξη 
για τη μετρολογία.

2. Εάν τα συμμετέχοντα κράτη δεν 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, 
συνεισφέρουν μόνο μερικώς ή δεν τηρούν 
τα χρονοδιαγράμματα για τις συνεισφορές 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, η Επιτροπή 
μπορεί να τερματίσει, να μειώσει 
αναλογικά ή, ως τελευταία διέξοδο, να 
αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 3. 
Η απόφαση της Επιτροπής να τερματίσει, 
να μειώσει αναλογικά ή να αναστείλει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
δεν εμποδίζει την επιστροφή επιλέξιμων 
δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ήδη 
τα συμμετέχοντα κράτη πριν από την 
κοινοποίηση της απόφασης στη σύμπραξη 
για τη μετρολογία.

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EURAMET διενεργεί εκ των 
υστέρων ελέγχους των δαπανών όσον 
αφορά τις έμμεσες δράσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
κανονισμού …[πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»](ΕΕ) [XXX] [].

1. Η EURAMET διενεργεί εκ των 
υστέρων ελέγχους των δαπανών όσον 
αφορά τις έμμεσες δράσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), σύμφωνα με το άρθρο 
48 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695.
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Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με σκοπό τη διοικητική 
απλούστευση για τους δικαιούχους, 
αποφεύγονται οι διπλοί λογιστικοί έλεγχοι, 
οι δε κανόνες ελέγχου είναι σαφείς, 
συνεπείς και συνεκτικοί.

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η σύνθεση των οργάνων 
διακυβέρνησης της σύμπραξης για τη 
μετρολογία τηρεί την αρχή της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων.

Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή της σύμπραξης για τη 
μετρολογία διαχειρίζεται τη σύμπραξη για 
τη μετρολογία, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
η σύμπραξη για τη μετρολογία, όπως 
εκτελείται, επιτυγχάνει τους στόχους της.

1. Η επιτροπή της σύμπραξης για τη 
μετρολογία διαχειρίζεται τη σύμπραξη για 
τη μετρολογία με διαφάνεια, ενώ 
διασφαλίζει ότι η σύμπραξη για τη 
μετρολογία, όπως εκτελείται, επιτυγχάνει 
τους στόχους της.

Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνει αποφάσεις για το 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας·

α) λαμβάνει αποφάσεις για το 
στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας και τις δημοσιοποιεί·

Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκδίδει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας αφού λάβει την έγκριση της 
Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης με 
την ομάδα καθοδήγησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15·

γ) εκδίδει και δημοσιοποιεί το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας αφού λάβει την 
έγκριση της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβούλευσης με την ομάδα καθοδήγησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 15·

Τροπολογία 53

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 
επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων 
σύμφωνα με τους καταλόγους κατάταξης 
κατόπιν των αξιολογήσεων των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α)·

δ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 
επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων 
σύμφωνα με τους καταλόγους κατάταξης 
κατόπιν των αξιολογήσεων των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α), βάσει των οποίων θεωρείται 
σημαντική η τήρηση της πολυμορφίας 
από πλευράς φύλου και γεωγραφίας, 
καθώς και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/695·
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Τροπολογία 54

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να εγκρίνει μέτρα για την 
προσέλκυση νεοεισερχομένων, ιδίως 
ΜΜΕ, πανεπιστημίων και ερευνητικών 
οργανισμών και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες και 
τις δράσεις της σύμπραξης για τη 
μετρολογία·

Τροπολογία 55

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκρίνει τη συμμετοχή στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία κάθε τρίτης 
χώρας μη συνδεδεμένης με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω τρίτη χώρα έχει συνάψει 
διεθνή συμφωνία με την Ένωση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3.

στ) εγκρίνει τη συμμετοχή στη 
σύμπραξη για τη μετρολογία κάθε τρίτης 
χώρας μη συνδεδεμένης με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω τρίτη χώρα ικανοποιεί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 3.

Τροπολογία 56

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής της σύμπραξης 
για τη μετρολογία με την ιδιότητα του 
παρατηρητή. Ωστόσο, για την έγκριση του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας από την 
επιτροπή της σύμπραξης για τη μετρολογία 
απαιτείται προηγούμενη συναίνεση της 
Επιτροπής. Η επιτροπή της σύμπραξης για 
τη μετρολογία καλεί την Επιτροπή στις 

4. Η Επιτροπή συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής της σύμπραξης 
για τη μετρολογία με την ιδιότητα του 
παρατηρητή. Ωστόσο, για την έγκριση του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας από την 
επιτροπή της σύμπραξης για τη μετρολογία 
απαιτείται προηγούμενη συναίνεση της 
Επιτροπής. Η επιτροπή της σύμπραξης για 
τη μετρολογία καλεί την Επιτροπή στις 
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συνεδριάσεις της και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή όλα τα σχετικά έγγραφα. Η 
Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει μέρος στις 
συζητήσεις στην επιτροπή της σύμπραξης 
για τη μετρολογία.

συνεδριάσεις της και διαβιβάζει στην 
Επιτροπή όλα τα σχετικά έγγραφα. Η 
Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει μέρος στις 
συζητήσεις στην επιτροπή της σύμπραξης 
για τη μετρολογία. Το σχέδιο ημερήσιας 
διάταξης, οι συμμετέχοντες και τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων της 
επιτροπής της σύμπραξης για τη 
μετρολογία δημοσιοποιούνται εγκαίρως 
στον ιστότοπο της EURAMET.

Τροπολογία 57

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
καθοδήγησης. Η ομάδα καθοδήγησης είναι 
συμβουλευτικό όργανο της σύμπραξης για 
τη μετρολογία και παρέχει στη σύμπραξη 
για τη μετρολογία συμβουλές σχετικά με 
τις αναδυόμενες προτεραιότητες για τη 
μετρολογική έρευνα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
καθοδήγησης που διασφαλίζει τη 
γεωγραφική ισορροπία και την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων, καθώς και την 
ισόρροπη κάλυψη των ικανοτήτων και 
της εμπειρογνωσίας που απαιτούνται. Η 
ομάδα καθοδήγησης είναι συμβουλευτικό 
όργανο της σύμπραξης για τη μετρολογία 
και παρέχει στη σύμπραξη για τη 
μετρολογία συμβουλές σχετικά με τις 
αναδυόμενες προτεραιότητες για τη 
μετρολογική έρευνα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς και σχετικά με τρόπους 
αύξησης του αντίκτυπου της έρευνάς της 
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, οικονομία 
και κοινωνία. Ειδικότερα:

Τροπολογία 58

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει αναδυόμενες 
τεχνολογίες και αγορές στις οποίες η 
μετρολογική έρευνα θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμη στο μέλλον·

α) προσδιορίζει αναδυόμενες 
τεχνολογίες, καινοτομίες και αγορές και 
βιομηχανικές εφαρμογές στις οποίες η 
μετρολογική έρευνα και καινοτομία θα 
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μπορούσε να είναι χρήσιμη στο μέλλον·

Τροπολογία 59

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσδιορίζει ερευνητικούς τομείς 
που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων στην 
τήρηση των σχετικών κανονισμών και 
προτύπων·

β) προσδιορίζει ερευνητικούς τομείς 
που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο, 
μεταξύ άλλων στην τήρηση των σχετικών 
κανονισμών και προτύπων·

Τροπολογία 60

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ομάδα καθοδήγησης απαρτίζεται 
από 12 μέλη: 

2. Η ομάδα καθοδήγησης απαρτίζεται 
από 18 μέλη: 

Τροπολογία 61

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 5 εκπροσώπους από διάφορες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις που έχουν 
δημιουργηθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) [XXX] [πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη»], με εταίρους του ιδιωτικού 
τομέα που εκπροσωπούν τη βιομηχανία. 
Η Επιτροπή ορίζει τους εκπροσώπους με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο·

β) πέντε εκπροσώπους από διάφορες 
ευρωπαϊκές συμπράξεις που έχουν 
δημιουργηθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/695. Η Επιτροπή ορίζει τους 
εκπροσώπους με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, διασφαλίζοντας πολυμορφία όσον 
αφορά την εμπειρογνωσία και το ιστορικό 
τους·
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Τροπολογία 62

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) έξι εκπροσώπους της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι 
διορίζονται από την Επιτροπή με βάση 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
κατόπιν ανοικτής και διαφανούς 
διαδικασίας που διασφαλίζει τη 
γεωγραφική και ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, καλύπτει τις αναγκαίες 
ικανότητες και εμπειρογνωμοσύνη όσον 
αφορά τους σχετικούς τεχνικούς τομείς 
και αποσκοπεί στη διατύπωση 
ανεξάρτητων επιστημονικών συστάσεων·

Τροπολογία 63

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας, μεταξύ άλλων 
από οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, παρέχουν συμβουλές σχετικά με 
τις επιστημονικές προτεραιότητες που 
πρέπει να εξεταστούν στο πρόγραμμα 
εργασίας, παρέχουν ανεξάρτητες 
συμβουλές και αναλύσεις για 
συγκεκριμένα θέματα, όπως ζητούνται 
από την επιτροπή της σύμπραξης για τη 
μετρολογία, αξιολογούν τα αποτελέσματα 
των δράσεων τεχνολογίας και 
καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από 
τη σύμπραξη για τη μετρολογία και 
παρακολουθούν τα επιστημονικά 
επιτεύγματα σε συγγενείς τομείς.

Τροπολογία 64
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όλες οι συστάσεις που 
διατυπώνονται από την ομάδα 
καθοδήγησης δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 65

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δύναται να καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή τις 
εκθέσεις αξιολόγησης και άλλες σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης 
μετρολογίας,

Τροπολογία 66

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση της 
σύμπραξης για τη μετρολογία στο πλαίσιο 
των αξιολογήσεων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) .... 
[πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»].

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση της 
σύμπραξης για τη μετρολογία στο πλαίσιο 
των αξιολογήσεων του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695, 
με τη συνδρομή εξωτερικών 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που 
επιλέγονται βάσει ανοικτής και διαφανούς 
διαδικασίας.
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Τροπολογία 67

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αξιολογήσεις εξετάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο η σύμπραξη για τη 
μετρολογία εκπληρώνει την αποστολή και 
τους στόχους της, καλύπτουν όλες τις 
δραστηριότητές της και αξιολογούν την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού 
χαρακτήρα και της διαφάνειάς της, τη 
συνάφεια των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται, καθώς και τη 
συνεκτικότητα και/ή τη 
συμπληρωματικότητά τους με σχετικές 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων 
συνεργειών με άλλα μέρη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (όπως 
αποστολές, ομάδες ή θεματικά/ειδικά 
προγράμματα). Οι αξιολογήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και 
περιλαμβάνουν επίσης, κατά περίπτωση, 
εκτίμηση των μακροπρόθεσμων 
επιστημονικών, κοινωνικών, οικονομικών 
και τεχνολογικών επιπτώσεων των 
προηγούμενων πρωτοβουλιών. Οι 
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επίσης, κατά 
περίπτωση, αξιολόγηση του πλέον 
αποτελεσματικού τρόπου παρέμβασης 
πολιτικής για οποιαδήποτε μελλοντική 
δράση, καθώς και της συνάφειας και της 
συνεκτικότητας κάθε πιθανής ανανέωσης 
της σύμπραξης για τη μετρολογία, 
δεδομένων των γενικών προτεραιοτήτων 
πολιτικής και του τοπίου στήριξης της 
έρευνας και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης της 
έναντι άλλων πρωτοβουλιών που 
υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη».

2. Οι αξιολογήσεις εξετάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο η σύμπραξη για τη 
μετρολογία εκπληρώνει την αποστολή και 
τους στόχους της, καλύπτουν όλες τις 
δραστηριότητές της και αξιολογούν την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του ανοικτού 
χαρακτήρα και της διαφάνειάς της, τη 
συνάφεια των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται, μεταξύ άλλων στη 
βιομηχανία και τις ΜΜΕ, καθώς και τη 
συνεκτικότητα και/ή τη 
συμπληρωματικότητά τους με σχετικές 
περιφερειακές, εθνικές και ενωσιακές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων 
συνεργειών με άλλα μέρη του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (όπως 
άλλες συμπράξεις, αποστολές, ομάδες ή 
θεματικά/ειδικά προγράμματα). Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή αναπτύσσει 
σαφείς, απλές και συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
ενεργοποιηθούν διάφοροι τύποι 
συνεργειών (συγκεκριμένα όσον αφορά τη 
μεταφορά πόρων, την εναλλακτική 
χρηματοδότηση, τη σωρευτική 
χρηματοδότηση και την ολοκληρωμένη 
χρηματοδότηση). Οι αξιολογήσεις 
λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και 
περιλαμβάνουν επίσης, κατά περίπτωση, 
εκτίμηση των μακροπρόθεσμων 
επιστημονικών, κοινωνικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και τεχνολογικών 
επιπτώσεων των προηγούμενων 
πρωτοβουλιών. Οι αξιολογήσεις 
περιλαμβάνουν επίσης, κατά περίπτωση, 
αξιολόγηση του πλέον αποτελεσματικού 
τρόπου παρέμβασης πολιτικής για 
οποιαδήποτε μελλοντική δράση, καθώς και 
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της συνάφειας και της συνεκτικότητας 
κάθε πιθανής ανανέωσης της σύμπραξης 
για τη μετρολογία, δεδομένων των γενικών 
προτεραιοτήτων πολιτικής και του τοπίου 
στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης της 
έναντι άλλων πρωτοβουλιών που 
υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη». Στο πλαίσιο 
της διενέργειας αυτών των αξιολογήσεων, 
η Επιτροπή εξετάζει πλήρως τον 
διοικητικό αντίκτυπο στη σύμπραξη 
μετρολογίας και καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να μειώσει τον διοικητικό 
φόρτο και να διασφαλίσει ότι η 
διαδικασία αξιολόγησης παραμένει απλή 
και πλήρως διαφανής.

Τροπολογία 68

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δημοσιεύει και 
διαδίδει τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων και τα 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 69

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η EURAMET διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση της 
σύμπραξης για τη μετρολογία στην ενιαία 
βάση δεδομένων για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/695.

Τροπολογία 70



PE692.641v02-00 40/47 RR\1236948EL.docx

EL

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η 
EURAMET διασφαλίζει την προστασία 
των εμπιστευτικών πληροφοριών των 
οποίων η κοινολόγηση πέραν των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης θα μπορούσε να 
βλάψει τα συμφέροντα των μελών της ή 
των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες 
της σύμπραξης για τη μετρολογία. 
Εμπιστευτικές πληροφορίες αυτού του 
είδους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
προσωπικές, εμπορικές, ευαίσθητες μη 
διαβαθμισμένες και διαβαθμισμένες 
πληροφορίες.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η 
EURAMET διασφαλίζει την προστασία 
των εμπιστευτικών πληροφοριών των 
οποίων η κοινολόγηση πέραν των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης θα μπορούσε να 
βλάψει τα συμφέροντα των μελών της ή 
των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες 
της σύμπραξης για τη μετρολογία. 
Εμπιστευτικές πληροφορίες αυτού του 
είδους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
προσωπικές, εμπορικές, ευαίσθητες μη 
διαβαθμισμένες και διαβαθμισμένες 
πληροφορίες. Όταν η EURAMET δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες, αναφέρει τους 
λόγους για τους οποίους δεν το πράττει.

Τροπολογία 71

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η EURAMET, τα όργανα και το 
προσωπικό της, καθώς και τα όργανα της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, αποφεύγουν 
κάθε σύγκρουση συμφερόντων κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.

1. Η EURAMET, τα όργανα και το 
προσωπικό της, καθώς και τα όργανα της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, αποφεύγουν 
κάθε σύγκρουση συμφερόντων κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Όταν 
διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων, 
η Euramet δημοσιοποιεί την εν λόγω 
σύγκρουση συμφερόντων και λαμβάνει 
κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα.

Τροπολογία 72

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα μέλη της επιτροπής της 
σύμπραξης για τη μετρολογία, της 
ομάδας καθοδήγησης και της 
γραμματείας της EURAMET 
δημοσιοποιούν και επικαιροποιούν πλήρη 
δήλωση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, των οικονομικών 
συμφερόντων και των συγκρούσεων 
συμφερόντων τους. Οι δηλώσεις 
περιλαμβάνουν, με απλό και διαφανή 
τρόπο, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα και το επάγγελμα του 
μέλους και στοιχεία για τη συμμετοχή του 
σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές 
ιδιωτικών εταιρειών, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και ενώσεων·
β) τις συμμετοχές του μέλους σε 
εταιρείες ή συμπράξεις με ενδεχόμενες 
επιπτώσεις για τις δημόσιες πολιτικές ή 
όπου μια τέτοια συμμετοχή προσφέρει 
στο εν λόγω πρόσωπο σημαντική επιρροή 
στις υποθέσεις της εταιρείας ή της 
εταιρικής σχέσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Καθώς αυξάνεται το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ανθρωπότητα, το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη ακριβούς μέτρησης. Για να προχωρήσουμε 
και να παραμείνουμε στο σωστό δρόμο, χρειαζόμαστε αποτελεσματικές μορφές 
αντιμετώπισης της αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, η μετρολογία, η επιστήμη που ασχολείται με 
όλες τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της μέτρησης, αποτελεί βασικό εργαλείο στην 
υπηρεσία κάθε τομέα γνώσεων. Συμβάλλει στην επιστημονική εργασία. Συμβάλλει στη 
λειτουργία της τεχνολογίας. Συμβάλλει στην εξέλιξη των κοινωνιών. Μας επιτρέπει να 
γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, είτε αντιμετωπίζουμε μια πανδημία είτε υλοποιούμε 
ανατρεπτικές αλλαγές, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Στην «Πρόταση για τη συμμετοχή της Ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία 
την οποία αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνωρίζει πλήρως τον ρόλο της μετρολογίας ως «κινητήριο μοχλό για όλα τα επιστημονικά 
και τεχνολογικά πεδία» και ως «βασικό κινητήριο μοχλό της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας». Η προτεινόμενη νέα σύμπραξη βασίζεται στις επιτυχίες του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού προγράμματος μετρολογίας (ΕΕΠΜ) και του ευρωπαϊκού προγράμματος 
μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα (ΕΠΜΚΕ), αλλά ανεβάζει σαφώς τον πήχη, 
με στόχο την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Συγκεκριμένα, όλες τις προκλήσεις που 
αφορούν άλλες προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», «Μια 
οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων», «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», 
«Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας», «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο» και 
«Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη μετρολογία έρχεται με τη σαφή φιλοδοξία να διασφαλίσει ότι, 
έως το 2030, οι λύσεις μετρολογίας στην Ευρώπη θα είναι τουλάχιστον ίσες με τις χώρες με 
τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία. 
Περιλαμβάνει επίσης μια νέα σειρά συστάσεων, οι οποίες προέκυψαν από ενδιάμεση 
αξιολόγηση του ΕΠΜΚΕ που διενεργήθηκε το 2017 από ανεξάρτητη εξωτερική ομάδα 
εμπειρογνωμόνων. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενίσχυση της στρατηγικής συνιστώσας της μετρολογίας, με πολύ 
υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας των εθνικών ινστιτούτων μετρολογίας με άλλες κοινότητες 
συμφεροντούχων, η ενίσχυση του ρόλου συμφεροντούχων όπως τα πανεπιστήμια και η 
βιομηχανία, και η προορατική ανάπτυξη εφαρμογών μετρολογίας για αναδυόμενους 
επιστημονικούς τομείς και με καλύτερη εστίαση σε βασικές κοινωνικές προκλήσεις. 

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη διάγνωση και τις φιλοδοξίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, το 
σύνολο των τροπολογιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση ακολουθεί την ίδια 
γραμμή, προσθέτοντας συγκεκριμένες συστάσεις με την ελπίδα να βελτιωθεί η ήδη καλή 
πρόταση. 

Αρχές

Η παρούσα έκθεση διέπεται από την αρχή ότι, επειδή η μετρολογία είναι μια επιστήμη που 
ωφελεί όλους τους τομείς της γνώσης και επηρεάζει την κοινωνία και την οικονομία, θα 
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πρέπει να είναι πιο ανοικτή, διαφανής και προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μια 
σύμπραξη μεταξύ δημόσιων φορέων δεν θα πρέπει να περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της σε 
κεντρικά εθνικά έργα. Αντιθέτως, τα εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας επιδιώκουν ενεργά τη 
συνεργασία με άλλους συμφεροντούχους, ιδίως με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία, 
κυρίως μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής έργων και μιας πολιτικής προορατικής 
δημοσιοποίησης των σχετικών πληροφοριών. Η σύμπραξη θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τον 
διάλογο με την κοινωνία, τους παράγοντες και τους πολίτες της και, για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να αυξήσει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τις δραστηριότητες επικοινωνίας, 
αλλά και τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων. Εξίσου σημαντική είναι η ευθυγράμμιση μεταξύ των έργων και των 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Η δημιουργία συνεργειών και η συμπληρωματικότητα με τους στόχους, τις πολιτικές και τα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδίως με τα περιφερειακά ταμεία, το InvestEU και τα ταμεία 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα πρέπει να γίνεται με απλούστερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο. Η σύμπραξη θα πρέπει να προωθεί και να επιβραβεύει την 
επιστημονική αριστεία και να στηρίζει την υιοθέτηση και τη συστηματική χρήση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Για τον σκοπό αυτό, η νέα ομάδα 
καθοδήγησης θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των σχετικών συμφεροντούχων και θα 
διασφαλίζει την ενίσχυση της σύνδεσης με την επιστήμη για τις δραστηριότητες της 
Σύμπραξης Μετρολογίας. Αυτή η αλληλεπίδραση θα προωθηθεί κατάντη, όπως προτείνει η 
Επιτροπή, μέσω της ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών μετρολογίας, αλλά και ανάντη, 
αξιοποιώντας τις διευρυμένες επιστημονικές συμβουλές της ομάδας καθοδήγησης για τη 
συμβολή στο έργο της επιτροπής σύμπραξης για τη μετρολογία.

Βασικά μέτρα:

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων, έχουν καθοριστεί πέντε βασικοί 
άξονες δράσης. Ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια, Ενισχυμένος διάλογος με την 
κοινωνία, Απλούστευση, Ευθυγράμμιση και συνέργειες, Ενίσχυση της σύνδεσης με την 
επιστήμη.

--------

1) Ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια:

- όλες οι δράσεις και δραστηριότητες επιλέγονται κατόπιν ανοικτών, διαφανών και 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων· τα ίδια κριτήρια θα πρέπει 
να ισχύουν για την επιλογή των ευρωπαϊκών δικτύων μετρολογίας·

- οι νεοεισερχόμενοι, ιδίως οι ΜΜΕ, τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί 
οργανισμοί, θα πρέπει να ενταχθούν καλύτερα στις δραστηριότητες·

- οι προϋποθέσεις για την εξέταση των προτάσεων «ex aequo » μπορούν να 
περιλαμβάνουν περαιτέρω κριτήρια ώστε να προωθείται η συμμετοχή των ΜΜΕ, 
ο σεβασμός της ισορροπίας των φύλων και η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική 
πολυμορφία.

2) Ενισχυμένος διάλογος με την κοινωνία:

- θα αυξηθεί η προβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η δε σύμπραξη 
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για τη μετρολογία θα πρέπει να τις δημοσιεύει στις κατάλληλες βάσεις δεδομένων 
όπως ισχύει για όλες τις άλλες πρωτοβουλίες του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη»·

- οι δραστηριότητες της σύμπραξης και τα αποτελέσματα των έργων της θα πρέπει 
να προωθηθούν κατά τρόπο ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή και η γεωγραφική 
πολυμορφία και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προώθησης 
δραστηριοτήτων και εκστρατειών εκπαίδευσης και διάδοσης·

- η σύμπραξη είναι σε θέση να συμβάλει στη μείωση του χάσματος συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συνεργαστεί ενεργά με τους σχετικούς συμφεροντούχους για τη δημιουργία 
ευκαιριών κατάρτισης σε θέματα απόκτησης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης και 
για την προετοιμασία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης·

3) Απλούστευση

- ο διοικητικός αντίκτυπος θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως κατά τη 
διάρκεια των επαναξιολογήσεων, οι οποίες πρέπει να παραμένουν απλές και 
διαφανείς· η σύμπραξη θα πρέπει πάντα να αποσκοπεί στη μείωση του 
διοικητικού φόρτου·

- οι διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» και να μην υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού·

4) Ευθυγράμμιση και συνέργειες

- με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με 
την ευρωπαϊκή πράσινη στρατηγική και τη στρατηγική για τα δεδομένα· 

- με όλα τα σχετικά προγράμματα και ταμεία, συγκεκριμένα τα περιφερειακά 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑ, ΕΓΤΑΑ), αλλά και εκείνα που απορρέουν από τον 
μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά προς τις εθνικές συνεισφορές·

- με τις άλλες εταιρικές σχέσεις και τις κοινές επιχειρήσεις, αποστολές και μέσα του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

- για την προώθηση αποτελεσματικών συνεργειών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει σαφείς, απλές και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για να 
ενθαρρυνθεί η δημιουργία διάφορων τύπων συνεργειών (δηλ. μεταφορά πόρων, 
εναλλακτική χρηματοδότηση, σωρευτική χρηματοδότηση και ολοκληρωμένη 
χρηματοδότηση).

5) Ενίσχυση της σύνδεσης με την επιστήμη:

- η επιστημονική αριστεία πρέπει να διασφαλίζεται μέσω του σεβασμού και της 
προώθησης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των υψηλότερων προτύπων 
επιστημονικής ακεραιότητας·



RR\1236948EL.docx 45/47 PE692.641v02-00

EL

- κατά την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα πορίσματα της επιστήμης αιχμής και της βασικής έρευνας, και η 
σύμπραξη πρέπει να υποστηρίζει την υιοθέτηση και τη συστηματικότερη χρήση 
των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας που παράγονται εντός της Ένωσης·

- η ομάδα καθοδήγησης της σύμπραξης για τη μετρολογία δεν διαθέτει 
επιστημονική ενεργό παρουσία και η έκθεση προτείνει την αύξηση του αριθμού 
των μελών σε 18, συμπεριλαμβανομένων 6 εκπροσώπων από την ευρωπαϊκή 
επιστημονική κοινότητα·

- οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας είναι σε θέση να 
παρέχουν ανεξάρτητες συμβουλές και αναλύσεις σχετικά με τις επιστημονικές 
προτεραιότητες που πρέπει να εξετάζονται στο πρόγραμμα εργασίας και να 
παρακολουθούν την επιστημονική πρόοδο που σημειώνεται σε συγγενείς τομείς·

- προκειμένου να συνδεθεί καλύτερα η βασική έρευνα με την εφαρμοσμένη και να 
εμπνεύσει έναν κατάλληλο δίαυλο καινοτομίας, προωθώντας συνεργατικές 
εφαρμογές τόσο ανάντη όσο και κατάντη, η σύμπραξη μετρολογίας θα πρέπει να 
επιδιώξει πιο συστηματική συνέργεια με συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα 
εργασίας και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας·

- τέλος, η σύμπραξη για τη μετρολογία θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί στις 
προσπάθειες για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των ταλέντων και να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων. 
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