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Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise 
kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogiapartnerluses
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2021)0089),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 185 ja artikli 
188 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-
0083/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A9-
0242/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. teeb ettepaneku tähistada õigusakti nimetusega „Otsus liidu osalemise kohta mitme 
liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogiapartnerluses“;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Et saavutada liidu rahastamise (1) Et saavutada liidu rahastamise 

1 ELT C , , lk .
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võimalikult suur mõju ja tõhusaim panus 
liidu poliitikaeesmärkide saavutamisse, 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [XXX]9 teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Euroopa 
horisont“, mis on era- ja/või avaliku sektori 
partneritega sõlmitavate Euroopa 
partnerluste poliitika- ja õigusraamistik. 
Euroopa partnerlused on programmi 
„Euroopa horisont“ poliitilise 
lähenemisviisi põhielement. Nende 
eesmärk on jõuda tulemusteni vastavalt 
programmi „Euroopa horisont“ raames 
seatud liidu prioriteetidele ning tagada 
liidule ja selle inimestele selge mõju, mida 
saab tõhusamalt saavutada partnerluses, 
läbi strateegilise visiooni, mida jagavad ja 
järgivad partnerid, mitte liit üksinda.

võimalikult suur mõju ja tõhusaim panus 
liidu poliitikaeesmärkide saavutamisse, 
kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2021/6959 teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa 
horisont“, mis on era- ja/või avaliku sektori 
partneritega sõlmitavate Euroopa 
partnerluste poliitika- ja õigusraamistik. 
Euroopa partnerlused on programmi 
„Euroopa horisont“ poliitilise 
lähenemisviisi põhielement. Nende 
eesmärk on jõuda tulemusteni vastavalt 
programmi „Euroopa horisont“ raames 
seatud liidu kohustustele ja prioriteetidele 
ning tagada liidule, selle inimestele ja 
keskkonnale selge mõju, mida saab 
tõhusamalt saavutada partnerluses, läbi 
strateegilise visiooni, mida jagavad ja 
järgivad partnerid, mitte liit üksinda.

__________________ __________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus [XXX], millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Euroopa horisont“ 
(ELT C , , lk ). [Palun lisada täielik viide].

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. aprilli 2021. aasta määrus (EL) 
2021/695, millega luuakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa 
horisont“ ja kehtestatakse selle osalemis- 
ja levitamisreeglid ning tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EL) nr 1290/2013 ja 
(EL) nr 1291/2013 ( ELT L 170, 
12.5.2021, lk 1).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eelkõige peaksid programmi 
„Euroopa horisont“ samba „Ülemaailmsed 
probleemid ja Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime“ alla kuuluvad Euroopa 
partnerlused täitma olulist rolli 
strateegiliste eesmärkide saavutamisel, 
milleks on kiirendada üleminekut kestliku 
arengu eesmärkide ning rohelise ja 
digitaalse Euroopa suunas ning aidata 
majandust taastada10. Euroopa 

(2) Eelkõige peaksid programmi 
„Euroopa horisont“ samba „Ülemaailmsed 
probleemid ja Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime“ alla kuuluvad Euroopa 
partnerlused täitma olulist rolli 
strateegiliste eesmärkide saavutamisel, 
milleks on kiirendada ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide täitmist, täita liidule Pariisi 
kokkuleppega võetud kohustused, luua 
roheline, digitaalne ja strateegiliselt 
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partnerlused on keskse tähtsusega 
keerukate piiriüleste, integreeritud 
lähenemisviisi nõudvate probleemide 
lahendamisel. Need võimaldavad tegeleda 
ümberkujundamise, süsteemi ja turu 
tõrgetega, tuues kokku paljud 
väärtusahelate ja tööstuslike 
ökosüsteemide osalised, et töötada välja 
ühine visioon ja muuta see konkreetseteks 
tegevuskavadeks ja tegevuste 
koordineeritud rakendamiseks. Lisaks 
võimaldavad need koondada jõupingutused 
ja vahendid ühistele prioriteetidele, et 
lahendada eesseisvad keerukad 
probleemid.

sõltumatu Euroopa, aidata saavutada 
sotsiaalselt, majanduslikult ja 
keskkonnaalaselt vastupidav taastumine10 
ning edendada energiatõhusust ja 
taastuvate energiaallikate kasutamist. 
Euroopa partnerlused on keskse tähtsusega 
keerukate piiriüleste, integreeritud 
lähenemisviisi nõudvate probleemide 
lahendamisel. Need võimaldavad tegeleda 
üleminekust tingitud, süsteemsete ja 
turutõrgetega, tuues kokku paljud 
väärtusahelate ning tööstuse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
ökosüsteemide osalised, et töötada välja 
ühine visioon ja muuta see konkreetseteks 
tegevuskavadeks ja tegevuste 
koordineeritud rakendamiseks. Lisaks 
võimaldavad need koondada jõupingutused 
ja vahendid ühistele prioriteetidele, et 
lahendada eesseisvad keerukad probleemid 
nii, et ühiskond sellest kasu saaks.

__________________ __________________
10 Euroopa Komisjon (2018), programmi 
„Euroopa horisont“ mõjuhinnang, 
SWD(2018) 307.

10 Euroopa Komisjon (2018), programmi 
„Euroopa horisont“ mõjuhinnang, 
SWD(2018) 307.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Metroloogiapartnerluse missiooni 
ja eesmärke tuleks rakendada selgel, 
lihtsal ja paindlikul viisil, et suurendada 
selle atraktiivsust tööstuse, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ja 
kõigi teiste asjaomaste sidusrühmade 
jaoks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2b) Teadusliku tipptaseme tagamiseks 
ja kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 13 peaksid 
metroloogiapartnerluses osalevad riigid 
austama akadeemilist vabadust, eelkõige 
teadusuuringute tegemise vabadust, ning 
edendama teadusliku usaldusväärsuse 
kõrgeimaid standardeid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Prioriteetidele vastavate tulemuste 
ja mõju saavutamiseks tuleks Euroopa 
partnerlusi arendada, kaasates ulatuslikult 
asjaomaseid sidusrühmi kogu Euroopas, 
sealhulgas tööstust, teadusasutusi ja 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või 
rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid 
osutavaid asutusi ning kodanikuühiskonna 
organisatsioone, näiteks teadusuuringuid 
ja innovatsiooni toetavaid ja/või ellu 
viivaid sihtasutusi. Need Euroopa 
partnerlused peaksid olema ka üks 
meetmetest, millega tugevdada koostööd 
era- ja/või avaliku sektori partnerite vahel 
rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas 
ühendades teadus- ja 
innovatsiooniprogramme ning piiriüleseid 
investeeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, tuues vastastikust kasu 
inimestele ja ettevõtjatele.

(3) Et viia ellu prioriteete ja saavutada 
mõju, tuleks Euroopa partnerluste 
loomisse kaasata ulatuslikult asjaomaseid 
sidusrühmi kõikjalt Euroopast, sealhulgas 
tööstus, ülikoolid, teadusasutused, 
kohalikul, piirkondlikul, riigi või 
rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid 
osutavad asutused ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
sealhulgas teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavad ja/või sellega 
tegelevad sihtasutused ja valitsusvälised 
organisatsioonid. Need Euroopa 
partnerlused peaksid olema ka ühed 
meetmetest, millega tugevdada era- ja/või 
avaliku sektori partnerite vahelist koostööd 
ja sünergiat rahvusvahelisel tasandil, 
sealhulgas ühendades teadus- ja 
innovatsiooniprogramme ning 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni 
tehtavaid piiriüleseid investeeringuid ning 
tuues vastastikust kasu inimestele ja 
ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Vastastikune täiendavus ja 
sünergia teaduskoostöö tööprogrammide 
ja Euroopa Teadusnõukoguga peaks 
soodustama alt-üles lähenemisviisist 
inspireeritud innovatsioonikonveierit. 
Selline vastastikune täiendavus ja 
sünergia peaks looma võimalusi 
teadusuuringuteks valdkondades, millega 
praegu ei tegeleta, ning edendama 
rakendusi ka muudes, nii 
innovatsioonikonveieri ees kui ka selle 
järel paiknevates sektorites. 
Metroloogiapartnerlus peaks tagama 
asjakohase koostöö teiste Euroopa 
partnerluste ja muude asjakohaste 
algatustega tänu tehnoloogia arengule 
sellistes valdkondades nagu 
digitaliseerimine ja tehisintellekt, samuti 
kodanikuühiskonna teenused, mis 
ulatuvad arukast tervishoiust autonoomse 
liikluse ja ringmajanduseni.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva otsuse eesmärk on liidu 
osalemine metroloogiapartnerluses, et 
toetada selle üldeesmärke. Metroloogia 
nõuded on nii ulatuslikud ja keerukad, et 
vaja on investeeringuid, mis ületavad 
riiklike metroloogiainstituutide ja määratud 
instituutide teadusuuringute põhieelarveid. 
Uuringuteks ja kõrgtasemeliste 
metroloogialahenduste väljaarendamiseks 
vajalikud eriteadmised on jaotunud üle 
riigipiiride ning seega ei saa neid 
omandada ainult riigisisesel tasandil. Kuna 
liikmesriigid ei saa käesoleva otsuse 
eesmärki piisavalt saavutada ning seda 

(9) Käesoleva otsuse eesmärk on liidu 
osalemine metroloogiapartnerluses, et 
toetada selle üldeesmärke. Metroloogia 
nõuded on nii ulatuslikud ja keerukad, et 
vaja on investeeringuid, mis ületavad 
riiklike metroloogiainstituutide ja määratud 
instituutide teadusuuringute põhieelarveid. 
Uuringuteks ja kõrgtasemeliste 
metroloogialahenduste väljaarendamiseks 
vajalikud eriteadmised on piiriülesed ning 
seetõttu ei saa neid omandada ainult 
riigisisesel tasandil. 
Metroloogiapartnerlusega tuleks 
edendada ja tunnustada teaduslikku 
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saab paremini teha liidu tasandil, 
integreerides riiklikud jõupingutused 
Euroopa järjepidevasse lähenemisviisi, 
koondades riikide eraldi toimivad 
teadusprogrammid, aidates kavandada 
riikidevahelisi ühiseid teadusuuringuid ja 
rahastamisstrateegiaid ning leides vajalikul 
hulgal teostajaid ja investeeringuid, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

tipptaset ning toetada liidus loodud 
teadus- ja innovatsioonitulemuste 
kasutuselevõttu ja süstemaatilist 
kasutamist, sealhulgas tagada, et selle 
meetmete rakendamisel võetaks arvesse 
tipptasemel teadus- ja alusuuringute 
tulemusi. Metroloogiapartnerlusega 
tuleks püüda ka tagada, et selle tegevuse 
tulemused võetakse kasutusele ja 
juurutatakse tööstuses, innovaatorite seas 
ja lõpuks kogu ühiskonnas. Kuna 
liikmesriigid eraldi ei saa käesoleva otsuse 
eesmärki piisavalt saavutada ning seda 
saab paremini teha liidu tasandil, 
integreerides riiklikud jõupingutused 
Euroopa järjepidevasse lähenemisviisi, 
koondades riikide eraldi toimivad 
teadusprogrammid, aidates kavandada 
riikidevahelisi ühiseid teadusuuringuid ja 
rahastamisstrateegiaid ning leides vajalikul 
hulgal teostajaid ja investeeringuid, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Metroloogiapartnerlust, mis on 
kooskõlas komisjoni poliitiliste 
prioriteetidega (sh Euroopa roheline 
kokkulepe, inimeste hüvanguks toimiv 
majandus ja digiajastule vastav Euroopa), 
tuleks rakendada kümne aasta jooksul 
(2021–2031). Programm peaks hõlmama 
uusi tegevusi lisaks programmi „Horisont 
2020“ alla kuuluvale EMPIRi algatusele; 
eelkõige peaks see arendama Euroopa 
metroloogiavõrgustikke, mis reageerivad 
pakilistele ühiskondlikele probleemidele ja 

(10) Metroloogiapartnerlust, mis on 
kooskõlas komisjoni poliitiliste 
prioriteetidega (sh Euroopa roheline 
kokkulepe, inimeste hüvanguks toimiv 
majandus ja digiajastule vastav Euroopa), 
tuleks rakendada kümne aasta jooksul 
(2021–2031). Programm peaks hõlmama 
uusi tegevusi lisaks programmi „Horisont 
2020“ alla kuuluvale EMPIRi algatusele; 
eelkõige peaks see arendama Euroopa 
metroloogiavõrgustikke, mis tuleks luua 
avatud ja läbipaistval viisil ja mis 
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kujunemisjärgus tehnoloogiate 
metroloogiavajadustele. Nende 
võrgustikega saavutatav 
metroloogiasuutlikkus peaks olema 
samaväärne ja võrreldav teiste maailma 
juhtivate metroloogiasüsteemidega, 
näidates maailma tipptaset. Programmi 
„Euroopa horisont“ rakendamise ajal tuleks 
käivitada metroloogiapartnerluse raames 
projektikonkursid.

reageerivad pakilistele ühiskondlikele ja 
keskkonnaprobleemidele ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate ja 
uuenduste metroloogiavajadustele. Nende 
võrgustikega saavutatav 
metroloogiasuutlikkus peaks olema 
samaväärne ja võrreldav teiste maailma 
juhtivate metroloogiasüsteemidega, 
demonstreerides maailma tipptaset. 
Programmi „Euroopa horisont“ 
rakendamise ajal tuleks 
metroloogiapartnerluse raames käivitada 
avatud, läbipaistvad ja 
konkurentsipõhised projektikonkursid. 
Metroloogiapartnerluse eesmärk peaks 
olema talentide ringlus, sest teadlaste 
tasakaalustatud liikuvus võib aktiivselt 
aidata leevendada ajude äravoolu 
probleemi. Metroloogiapartnerluse 
raames tuleks teha akadeemiliste 
asutustega aktiivselt koostööd, et kaotada 
oskustes esinevad puudujäägid, luua 
oskuste täiendamise ja ümberõppe 
võimalused ning valmistada järgmine 
töötajate põlvkond ette nii, et nad 
vastaksid rohe- ja digipöördest 
tulenevatele tööturu vajadustele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Metroloogiapartnerluse raames 
läbiviidavad tegevused peaksid olema 
kooskõlas raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ eesmärkide ning teadusuuringute 
ja innovatsiooniprioriteetidega ning 
määruse (EL) [„Euroopa horisondi“ 
määrus] artiklis XXX sätestatud 
üldpõhimõtete ja -tingimustega.

(11) Metroloogiapartnerluse raames 
läbiviidavad tegevused peaksid olema 
kooskõlas raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ eesmärkide ning teadusuuringute 
ja innovatsiooni prioriteetidega ning 
määruse (EL) 2021/695 artiklis 8 ja III 
lisas sätestatud üldpõhimõtete ja -
tingimustega, pidades eelkõige silmas 
teaduse tipptaseme arendamist ja 
edendamist, innovatsiooni soodustamist ja 
tehnoloogilise arengu hõlbustamist ning 
Euroopa tööstuses, eelkõige VKEdes, ja 
lõpptulemusena kogu ühiskonnas 
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uuenduslikele lahendustele juurdepääsu 
ja nende kasutuselevõtu toetamist.
__________________

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kooskõlas määruse (EL) [XXX] 
[programmi „Euroopa horisont“ määrus] 
artikliga XX on programmi „Euroopa 
horisont“ üldeesmärk saavutada liidu 
investeeringutega teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni teaduslik, majanduslik ja 
ühiskondlik mõju, et tugevdada liidu 
teaduslikku ja tehnoloogilist baasi ja 
edendada liidu konkurentsivõimet 
(sealhulgas tööstuses), viia ellu liidu 
strateegilised prioriteedid ning aidata kaasa 
üleilmsete probleemide lahendamisele, 
sealhulgas kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele, järgides kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkuleppe 
põhimõtteid ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni alusel.

(13) Kooskõlas määruse (EL) 2021/695 
artikliga 3 on programmi „Euroopa 
horisont“ üldeesmärk saavutada liidu 
investeeringutega teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni teaduslik, majanduslik, 
ökoloogiline ja ühiskondlik mõju, et 
tugevdada liidu teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi ja edendada liidu 
konkurentsivõimet (sealhulgas tööstuses), 
viia ellu liidu strateegilised prioriteedid 
ning aidata kaasa üleilmsete probleemide 
lahendamisele, sealhulgas kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele, järgides ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi 
kokkuleppe põhimõtteid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Metroloogiapartnerlus peaks 
tagama kõigile võrdsete võimaluste tõhusa 
edendamise ning võimalikult suure 
soolise tasakaalu kõigis 
metroloogiapartnerluse organites, 
hindamiskomisjonides ja muudes 
asjaomastes nõuandvates organites.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Metroloogiapartnerluse eesmärkide 
saavutamiseks peaks EURAMET andma 
rahalist toetust peamiselt EURAMETi 
tasandil valitud meetmetes osalejatele 
eraldatavate toetustena. Need meetmed 
tuleks pärast projektikonkursse valida 
EURAMETi vastutusel. See 
paremusjärjestus peaks olema siduv 
projektide valimisel ning liidu rahalisest 
osalusest ja EMPIRi projektides osalevate 
riikide osalusest teadusprojektidele ja 
seotud tegevustele rahaliste vahendite 
jaotamisel. Euroopa 
metroloogiavõrgustikes osalevate riikide 
osalusest rahastatavate tegevuste eest peaks 
samuti vastutama EURAMET.

(15) Metroloogiapartnerluse eesmärkide 
saavutamiseks peaks EURAMET andma 
rahalist toetust peamiselt EURAMETi 
tasandil valitud meetmetes osalejatele 
eraldatavate toetustena. Need meetmed 
tuleks valida EURAMETi vastutusel 
korraldatavate avatud, läbipaistvate ja 
konkurentsipõhiste projektikonkursside 
kaudu. Metroloogiapartnerluse raames 
tuleks igati püüda suurendada 
konkursikutsete nähtavust, avaldada need 
aegsasti programmi „Euroopa horisont“ 
andmebaasis ning neid edendada ja 
levitada, et suurendada osalemist, 
geograafilist mitmekesisust ja uute turule 
sisenejate, näiteks idufirmade ja VKEde 
kaasatust. See paremusjärjestus peaks 
olema siduv projektide valimisel ning liidu 
rahalisest osalusest ja EMPIRi projektides 
osalevate riikide osalusest tipptasemel 
teadusprojektidele ja seotud tegevustele 
rahaliste vahendite jaotamisel. Määruse 
(EL) 2021/695 artikkel 28 võimaldab 
lisada võrdväärsete ettepanekute 
käsitlemise tingimustesse kriteeriume 
VKEde kaasamise ning soolise ja 
geograafilise mitmekesisuse kohta. 
Euroopa metroloogiavõrgustikes osalevate 
riikide osalusest rahastatavate tegevuste 
eest peaks samuti vastutama EURAMET.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Metroloogiapartnerlusest 
rahastatavates kaudsetes meetmetes 
osalemise suhtes kohaldatakse nõukogu 

(16) Metroloogiapartnerlusest 
rahastatavates kaudsetes meetmetes 
osalemise suhtes kohaldatakse nõukogu 
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määrust (EL) nr XXX14 [raamprogramm 
„Euroopa horisont“]. 
Metroloogiapartnerluse konkreetsete 
tegevusvajaduste tõttu, eelkõige selleks, et 
ehitada üles tulevased Euroopa 
metroloogiavõrgustikud ja neid hallata 
ning hõlbustada osalevate riikide piisavat 
rahalist osalust, peaks olema võimalik 
vajaduse korral piirata taotlustes 
koordinaatori rolli osalevate riikide riiklike 
metroloogiainstituutide ja määratud 
instituutidega.

määrust (EL) nr XXX14 [raamprogramm 
„Euroopa horisont“]. 
Metroloogiapartnerluse konkreetsete 
tegevusvajaduste tõttu, eelkõige selleks, et 
ehitada üles tulevased Euroopa 
metroloogiavõrgustikud ja neid hallata 
ning hõlbustada osalevate riikide piisavat 
rahalist osalust, peaks olema võimalik 
vajaduse korral, eelnevalt juhtrühmaga 
konsulteerides, piirata taotlustes 
koordinaatori rolli osalevate riikide riiklike 
metroloogiainstituutide ja määratud 
instituutidega.

__________ ___________
14 Nõukogu ... määrus (EL) XXX (ELT...). 14 Nõukogu ... määrus (EL) XXX (ELT...).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Programmi läbipaistvuse ja 
juurdepääsetavuse tagamiseks tuleks 
metroloogiapartnerluse projektikonkursid 
avaldada ka ühtses osalejaportaalis ning 
programmi „Euroopa horisont“ muude 
komisjoni hallatavate elektrooniliste 
teavitusvahendite kaudu.

(18) Programmi avatuse, läbipaistvuse 
ja juurdepääsetavuse tagamiseks tuleks 
metroloogiapartnerluse 
projektikonkursikutsed 
kasutajasõbralikult viisil avaldada ka 
ühtses osalejaportaalis ning programmi 
„Euroopa horisont“ muude komisjoni 
hallatavate elektrooniliste 
teavitusvahendite kaudu. 
Projektikonkursid peaksid olema 
atraktiivsed ja juurdepääsetavad paljudele 
teadus- ja tööstusvaldkonna 
sidusrühmadele, sealhulgas VKEdele. 
Tuleks tõhustada metroloogiapartnerluse 
dialoogi ühiskonnaga, osaleda 
teadlikkuse tõstmise kampaaniates ning 
edendada haridus- ja levitamistegevust, 
kaasates sellesse ka akadeemilised ning 
teadus- ja teadmusvõrgustikud, sotsiaal- 
ja majanduspartnerid, meedia, tööstuse, 
VKEde organisatsioonid ja muud 
sidusrühmad.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks tegema hiljemalt 
2025. aastal vahehindamise, hinnates 
eelkõige metroloogiapartnerluse kvaliteeti 
ja tõhusust ja seatud eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusamme ning 
hiljemalt 2030. aastal lõpphindamise, ja 
koostama nende hindamiste kohta 
aruande,

(24) Komisjon peaks tegema hiljemalt 
2025. aastal vahehindamise, hinnates 
eelkõige metroloogiapartnerluse kvaliteeti 
ja tõhusust ja seatud eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme, ning 
hiljemalt 2030. aastal lõpphindamise, ning 
koostama ja avaldama nende hindamiste 
aruanded.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24a) Euroopa Parlamendil peaks olema 
võimalik paluda komisjonil esitada 
vastutavale komisjonile 
hindamisaruanded ja muu asjakohane 
teave metroloogiapartnerluse tegevuse 
kohta,

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik, keda ei ole 
nimetatud lõikes 1, ja iga muu 
programmiga „Euroopa horisont“ 
assotsieerunud riik võib 
metroloogiapartnerluses osaleda, kui ta 
vastab artikli 4 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimusele. Sellist riiki käsitatakse 
käesoleva otsuse kohaldamisel osaleva 
riigina.

2. Iga liikmesriik, keda ei ole lõikes 1 
nimetatud, ja iga muu programmiga 
„Euroopa horisont“ assotsieerunud riik 
võib metroloogiapartnerluses osaleda, kui 
ta vastab artikli 4 lõike 1 punktis c 
sätestatud tingimusele ja tagab 
teadusuuringute vabaduse. Sellist riiki 
käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel 
osaleva riigina.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga programmiga „Euroopa 
horisont“ mitteühinenud kolmas riik võib 
osaleda metroloogiapartnerluses 
tingimusel, et ta sõlmib liiduga 
rahvusvahelise teadus- ja 
tehnoloogiakoostöö lepingu, milles 
sätestatakse tema metroloogiapartnerluses 
osalemise tingimused, ning tingimusel, et 
ta on saanud artikli 13 lõike 3 punktis f 
osutatud metroloogiapartnerluse komitee 
heakskiidu. Kui riik täidab need 
tingimused, käsitatakse teda käesoleva 
otsuse kohaldamisel osaleva riigina.

3. Iga programmiga „Euroopa 
horisont“ mitteühinenud kolmas riik võib 
osaleda metroloogiapartnerluses 
tingimusel, et ta sõlmib liiduga 
rahvusvahelise teadus- ja 
tehnoloogiakoostöö lepingu, milles 
sätestatakse tema metroloogiapartnerluses 
osalemise tingimused, kui ta vastab artikli 
4 lõike 1 punktis c sätestatud tingimusele, 
tagab teadusuuringute vabaduse ja on 
saanud artikli 13 lõike 3 punktis f osutatud 
metroloogiapartnerluse komitee 
heakskiidu. Kui riik täidab need 
tingimused, käsitatakse teda käesoleva 
otsuse kohaldamisel osaleva riigina.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada Euroopa tasandil välja 
jätkusuutlik koordineeritud 
metroloogiasüsteem;

(a) arendada Euroopa tasandil välja 
kestlik, tipptasemel ja koordineeritud 
metroloogiasüsteem, et aidata ületada 
Euroopa ja tema üleilmsete konkurentide 
vahel kujunenud investeeringutelõhet;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagada, et novaatorid võtavad oma 
ökosüsteemides otseselt kasutusele 

(b) tagada, et novaatorid võtavad nii 
oma ökosüsteemides kui ka väljaspool 
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tipptasemel metroloogiavõimekuse; laialdaselt kasutusele tipptasemel 
metroloogiavõimekuse;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada metroloogia mõju 
ühiskondlikele probleemidele seoses 
poliitika, standardite ja reeglite 
rakendamisega, et muuta need 
eesmärgikohaseks.

(c) suurendada metroloogia mõju 
ühiskondlikele ja keskkonnaprobleemidele 
seoses digitaal-, majandus-, tööstus- ja 
keskkonnapoliitika ning vastavate 
standardite ja reeglite rakendamisega, et 
muuta need eesmärgikohaseks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada 2030. aastaks välja uus 
teadussuutlikkus, mis on loodud uute 
Euroopa metroloogiavõrgustike raames ja 
mille kalibreerimis- ja mõõtmisvõimekus 
on vähemalt võrdne väljaspool osalevaid 
riike asuvate juhtivate 
metroloogiainstituutidega;

(a) aidata arendada 2030. aastaks välja 
uus teadussuutlikkus, mis on loodud uute 
Euroopa metroloogiavõrgustike raames ja 
mis on kalibreerimis- ja 
mõõtmisvõimekuselt vähemalt võrdne 
väljaspool osalevaid riike asuvate juhtivate 
metroloogiainstituutidega;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada 2030. aastaks uute 
innovatiivsete toodete ja teenuste müüki, 
kasutades ja võttes kasutusele uusi 
metroloogiavõimekusi peamistes 
kujunemisjärgus tehnoloogiates;

(b) toetada 2030. aastaks uute 
innovatiivsete toodete ja teenuste müüki, 
kasutades ja võttes kasutusele uusi 
metroloogiavõimekusi peamistes 
kujunemisjärgus ja progressi 
võimaldavates tehnoloogiates;
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) aidata kogu liidu ulatuses 
vähendada erioskuste puudujääke, aidata 
elukestva õppe ja töötajate oskuste 
edendamise raames koguda uusi teadmisi 
ja inimkapitali ning käia kaasas 
ühiskonnas toimuvate muutustega, muu 
hulgas pädevuse ja innovatsioonivõime 
suurendamise teel;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) aidata tõhusalt ja täielikult 2030. 
aastaks välja töötada ja rakendada 
konkreetseid standardeid ja eeskirju, mis 
on aluseks ühiskonna probleeme 
käsitlevatele avalikele reeglitele.

(c) aidata tõhusalt ja täielikult 2030. 
aastaks välja töötada ja rakendada 
konkreetseid standardeid ja eeskirju, mis 
on aluseks ühiskonna-, majandus- ja 
keskkonnaprobleeme käsitlevatele 
avalikele reeglitele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) vallandada metroloogia 
potentsiaal liidu digi- ja rohepöörde 
eesmärkide saavutamist toetava 
vahendina lõppkasutajate, sealhulgas 
VKEde ja tööstussektori sidusrühmade 
seas.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaline osalus 
metroloogiapartnerluses (sealhulgas 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
eraldised ja kolmandate riikide eraldised) 
ei ületa osalevate riikide rahalist osalust 
metroloogiapartnerluses. Liidu rahaline 
osalus on kuni 300 miljonit eurot, mis 
vastab artikli 1 lõikes 1 osutatud osalevate 
riikide rahalisele osalusele.

1. Liidu rahaline osalus 
metroloogiapartnerluses (sealhulgas 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
eraldised ja kolmandate riikide eraldised) 
ei ületa osalevate riikide rahalist osalust 
metroloogiapartnerluses. Liidu rahaline 
osalus on kuni 300 miljonit eurot, mis 
vastab artikli 1 lõikes 1 osutatud osalevate 
riikide rahalisele osalusele. Liidu osalust 
tasakaalustab nõuetekohaselt osalus, 
mida maksavad muud assotsieerunud 
kolmandad riigid, kes osalevad 
metroloogiapartnerluses vastavalt 
määruse (EL) 2021/695 artiklile 16, ning 
osalevate riikide osalus peab olema liidu 
osalusega vähemalt võrdne.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liidu rahalist osalust ei kasutata 
metroloogiapartnerluse halduskulude 
katmiseks.

5. Liidu rahalist osalust kasutatakse 
metroloogiapartnerluse halduskulude 
katmiseks ning selleks võib eraldada kuni 
5 % lõikes 1 osutatud liidu rahalisest 
osalusest.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Euroopa Regionaalarengu 
Fondist, Euroopa Sotsiaalfond+-ist, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, 
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Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist ning taaste- ja 
vastupidavusrahastust kaasrahastatud 
programmide rahalisi eraldisi võib 
käsitada osaleva riigi eraldistena 
metroloogiapartnerlusse, tingimusel et 
järgitakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2021/10601a ja 
määruste ... [fondispetsiifilised määrused] 
asjakohaseid sätteid. Komisjon koostab sel 
eesmärgil lihtsad ja praktilised suunised, 
et selgitada, mida mõistetakse 
metroloogiapartnerluses osaleva riigi 
rahalise osalusena.
_____________________
1a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 
2021/1060, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, 
Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku 
Fondi ning Euroopa Merendus-, 
Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning 
nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi 
ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu 
suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT 
L 231, 30.6.2021, lk 159).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b osutatud rahaline 
või mitterahaline osalus katab osalevate 
riikide kulud, mis on seotud EURAMETi 
halduskuludega partnerluse rakendamisel.

4. Lõike 2 punktis b osutatud rahaline 
või mitterahaline osalus katab osalevate 
riikide kulud, mis on seotud EURAMETi 
halduskuludega partnerluse rakendamisel. 
Nimetatud EURAMETi halduskulud ei 
tohi ületada 5 % metroloogiapartnerluse 
kogueelarvest.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 2 punktides a ja b osutatud 
mitterahalise osaluse hindamiseks 
määratakse kulud kindlaks kooskõlas 
asjaomaste osalevate riikide või riiklike 
rahastamisasutuste tavapäraste 
raamatupidamistavadega, selles osalevas 
riigis kohaldatavate 
raamatupidamisstandarditega, kus 
asjaomased riiklikud rahastamisasutused 
asuvad, ning kohaldatavate 
rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandarditega ja 
rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standarditega. Kulud kinnitab sõltumatu 
audiitor, kelle määravad asjaomased 
osalevad riigid või riiklikud 
rahastamisasutused. Kui kinnitamisel 
tekivad kahtlused, võib EURAMET 
hindamismeetodit kontrollida. Kahtluste 
püsimisel võib EURAMET 
hindamismeetodit auditeerida.

5. Käesoleva artikli lõike 2 punktides 
a ja b osutatud mitterahalise osaluse 
hindamiseks määratakse kulud kindlaks 
ühtlustatud käsitluse kohaselt, mille 
kriteeriumid ja menetlused kehtestab 
metroloogiapartnerluse komitee vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 14. Kulude 
deklareerimisel järgitakse võimalikult 
suurel määral määruses (EL) 2021/695 
sätestatud aruandlusmenetlusi, võttes 
samal ajal arvesse asjaomaste osalevate 
riikide või riiklike rahastamisasutuste 
tavapäraseid raamatupidamistavasid, 
selles osalevas riigis kohaldatavaid 
raamatupidamisstandardeid, kus 
asjaomased riiklikud rahastamisasutused 
asuvad, ning kohaldatavaid rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid ja 
rahvusvahelisi finantsaruandluse 
standardeid. Kulud kinnitab sõltumatu 
audiitor, kelle määravad asjaomased 
osalevad riigid või riiklikud 
rahastamisasutused.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaudsed meetmed määruse (EL) 
[XXX] [programmi „Euroopa horisont“ 
määrus] artikli 2 punkti 25 tähenduses, 
mida käesoleva otsuse artikli 7 kohaselt 
rahastab EURAMET peamiselt toetustena, 
mis antakse EURAMETi korraldatud 
avatud ja konkurentsipõhiste riikideüleste 
projektikonkursside põhjal ning mis 
hõlmavad järgmist:

(a) kaudsed meetmed määruse (EL) 
2021/695 artikli 2 punkti 25 tähenduses, 
mida käesoleva otsuse artikli 7 kohaselt 
rahastab EURAMET peamiselt toetustena, 
mis antakse EURAMETi korraldatud 
avatud, läbipaistvate ja konkurentsipõhiste 
riikideüleste projektikonkursside põhjal 
ning mis hõlmavad järgmist:
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ii) metroloogiaalased 
teadusuuringud selleks, et leida lahendusi 
ühiskondlikele probleemidele, 
keskendudes energia-, tervishoiu- ja 
kliimaalasele mõjule, ning arendada 
projekte nende probleemidega tegelevates 
konkreetsetes Euroopa 
metroloogiavõrgustikes;

– ii) metroloogiaalased 
teadusuuringud ühiskondlikele ning 
majandus- ja keskkonnaprobleemidele 
lahenduste leidmiseks, keskendudes 
seejuures kestlikesse tehnoloogiatesse ja 
innovatsiooni panustamisele energia- ja 
digivaldkonnas ning tervishoiu-, 
keskkonna- ja kliimaküsimustes, ning 
projektide arendamiseks nende 
probleemidega tegelevates konkreetsetes 
Euroopa metroloogiavõrgustikes;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iii) uuringud, mille eesmärk on uute 
mõõteinstrumentide väljatöötamine 
metroloogiliste tehnoloogiate tööstuslikuks 
kasutuselevõtuks, et stimuleerida uuendusi 
tööstuses;

– iii) uuringud, mille eesmärk on uute 
mõõteinstrumentide väljatöötamine 
metroloogiliste tehnoloogiate tööstuslikuks 
ja kaubanduslikuks kasutuselevõtuks 
Euroopas, et stimuleerida uuendusi 
tööstuses;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iv)normide kehtestamisele eelnev ja 
sellega kaasnev metroloogiaalane teadus- 
ja arendustegevus, et toetada poliitika 
rakendamist ja reguleerimist ning 
kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste 

– iv)normide kehtestamisele eelnev ja 
sellega kaasnev metroloogiaalane teadus- 
ja arendustegevus, et toetada poliitika 
rakendamist ja reguleerimist ning 
kiirendada kestlike uuenduslike toodete ja 
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turuletoomist; teenuste turuletoomist ja kasutuselevõttu 
ühiskonnas;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iva) riigi tasandil tehtavate 
metroloogiaalaste teadusuuringute 
parimate tavade vahetamine;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevused, mida osalevad riigid 
rahastavad ilma artiklis 3 osutatud liidu 
rahalise osaluseta ja mis koosnevad 
erineval tehnoloogilisel tasandil 
metroloogiaalase suutlikkuse suurendamise 
meetmetest, mille eesmärk on saavutada 
osalevates riikides tasakaalustatud ja 
integreeritud metroloogiasüsteem, mis 
võimaldab neil arendada oma teaduslikku 
ja tehnilist suutlikkust metroloogia 
valdkonnas, ning mis hõlmavad tegevusi, 
mida ei ole välja valitud punktis a 
kirjeldatud projektikonkurssidel ja mis on 
esitatud iga-aastastes töökavades, 
sealhulgas mis tahes järgnevatest:

(b) tegevused, mida osalevad riigid 
rahastavad ilma artiklis 3 osutatud liidu 
rahalise osaluseta ja mis koosnevad 
erineval tehnoloogilisel tasandil 
metroloogiaalase suutlikkuse suurendamise 
meetmetest eesmärgiga saavutada 
osalevates riikides võimalikult 
laiaulatuslik, tasakaalustatud ja 
integreeritud metroloogiasüsteem, mis 
võimaldab neil arendada oma teaduslikku 
ja tehnilist suutlikkust metroloogia 
valdkonnas, muu hulgas tegevused, mida 
ei ole välja valitud punktis a kirjeldatud 
projektikonkurssidel ja mis on esitatud iga-
aastastes töökavades, sealhulgas:

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ii) meetmed metroloogiaalastest – ii) meetmed metroloogiaalastest 



PE692.641v02-00 24/41 RR\1236948ET.docx

ET

teadustulemustest teavitamiseks ja nende 
kasutamiseks;

teadustulemustest teavitamiseks ja nende 
võimalikult laialdaseks kasutamiseks 
Euroopas (ka tööstuse ja VKEde poolt), 
eesmärgiga suurendada 
kasutajasõbralikul viisil EURAMETi 
tegevuse nähtavust;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iia) tegevused teadlikkuse 
suurendamiseks ning haridus- ja 
levitamistegevuse ja -kampaaniate 
edendamiseks, asjakohase teabe 
esitamiseks oma veebisaidil ja asjakohaste 
dokumentide avaldamiseks;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iv) väliste teavitus- ja 
teadmussiirdetegevuste korraldamine 
metroloogiapartnerluse tutvustamiseks ja 
selle mõju suurendamiseks.

– iv) väliste teavitus- ja 
teadmussiirdetegevuste korraldamine 
metroloogiapartnerluse võimalikult 
laialdaseks tutvustamiseks Euroopas ja 
väljaspool ja selle mõju suurendamiseks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne lõike 1 punktis a osutatud iga 
projektikonkursi teemade kindlakstegemist 
kutsub EURAMET metroloogia 
teaduskogukonna ja üldise metroloogia 
väärtusahela üksikisikuid või 

2. Enne lõike 1 punktis a osutatud iga 
projektikonkursi teemade kindlakstegemist 
palub EURAMET avalikult üksikisikuid 
või organisatsioone (sh VKEsid) ja üldise 
metroloogia väärtusahelat, et nad 
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organisatsioone üles soovitama 
võimalikke uurimisteemasid.

läbipaistvalt soovitaksid võimalikke 
uurimisteemasid. Päevakord, osalejate 
nimekiri ja protokoll avaldatakse aegsasti 
tema veebilehel.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. EURAMET teostab järelevalvet 
kõigi iga-aastase töökavaga hõlmatud 
tegevuste üle ja esitab komisjonile 
aruande.

7. EURAMET teostab järelevalvet 
kõigi iga-aastase töökavaga hõlmatud 
tegevuste üle ja annab sellest igal aastal 
komisjonile aru nii, et see ei suurenda 
toetusesaajate halduskoormust. 
Aastaaruanne avaldatakse aegsasti 
EURAMETi veebisaidil.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemis- ja levitamiseeskirjad Osalemis-, avatud juurdepääsu ja 
levitamiseeskirjad

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt programmi „Euroopa 
horisont“ määruse artikli 13 lõikele 1 võib 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel iga-
aastases töökavas ette näha piirangu, et 
kaudsetes meetmetes saavad koordinaatori 
rollis olla ainult osalevate riikide riiklikud 
metroloogiainstituudid ja määratud 
instituudid, et tagada eesmärkide ja 

2. Kõigi artikli 6 lõike 1 punktis a 
osutatud tegevuste puhul tuleb järgida 
programmi „Euroopa Horisont“ 
osalemis-, avatud juurdepääsu ja 
levitamiseeskirju, mis on sätestatud 
määruses (EL) 2021/695. Lisaks võib 
vastavalt määruse (EL) 2021/695 artikli 13 
lõikele 1 nõuetekohaselt põhjendatud 
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osalevate riikide osalusekohustuste 
täitmine.

juhtudel ja pärast juhtrühmaga 
konsulteerimist iga-aastases töökavas ette 
näha piirangu, et kaudsetes meetmetes 
saavad koordinaatori rollis olla ainult 
osalevate riikide riiklikud 
metroloogiainstituudid ja määratud 
instituudid, et tagada eesmärkide ja 
osalevate riikide osalusekohustuste 
täitmine.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EURAMET tagab asjakohase 
koostoime riiklike metroloogiainstituutide 
ja määratud instituutidega artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud kaudsete meetmete 
puhul vastavalt asjaomase riikliku asutuse 
määratud korrale. EURAMET julgustab ja 
toetab ka muude üksuste osalemist 
kõikides projektikonkurssides.

3. EURAMET tagab asjakohase 
koostoime riiklike metroloogiainstituutide 
ja määratud instituutidega artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud kaudsete meetmete 
puhul vastavalt asjaomase riikliku asutuse 
määratud korrale. EURAMET julgustab ja 
toetab ka muude üksuste, sealhulgas 
VKEde osalemist kõigil 
projektikonkurssidel.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui osalevad riigid ei osale 
metroloogiapartnerluse rahastamises, 
osalevad ainult osaliselt või ei pea kinni 
artiklis 5 osutatud osaluste ajakavast, võib 
komisjon artiklis 3 osutatud liidu rahalise 
osaluse lõpetada, seda proportsionaalselt 
vähendada või selle peatada. Komisjoni 
otsus ei takista selliste rahastamiskõlblike 
kulude hüvitamist, mis on osalevate riikide 
poolt juba kantud enne seda, kui 
metroloogiapartnerlusele on teatatud 
otsusest liidu rahaline osalus lõpetada, seda 

2. Kui osalevad riigid ei osale 
metroloogiapartnerluse rahastamises, 
osalevad ainult osaliselt või ei pea kinni 
artiklis 5 osutatud osaluste ajakavast, võib 
komisjon artiklis 3 osutatud liidu rahalise 
osaluse lõpetada, seda proportsionaalselt 
vähendada või viimase abinõuna selle 
peatada. Komisjoni otsus ei takista selliste 
rahastamiskõlblike kulude hüvitamist, mis 
on osalevate riikide poolt juba kantud enne 
seda, kui metroloogiapartnerlusele teatati 
otsusest liidu rahaline osalus lõpetada, seda 
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proportsionaalselt vähendada või see 
peatada.

proportsionaalselt vähendada või see 
peatada.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EURAMET teeb artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud kaudsete meetmetega 
seotud kulude järelauditid kooskõlas 
määruse... [programm „Euroopa 
horisont“] [XXX] artikliga 48.

1. EURAMET teeb artikli 6 lõike 1 
punktides a ja b osutatud kaudsete 
meetmetega seotud kulude järelauditid 
kooskõlas määruse (EL) 2021/695 artikliga 
48.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Toetusesaajate halduskoormuse 
leevendamiseks tuleb vältida 
korduvauditeid ning auditeerimiseeskirjad 
peavad olema selged, sidusad ja 
järjepidevad.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Metroloogiapartnerluse 
juhtorganite koosseisu määramisel 
järgitakse soolise tasakaalu põhimõtet.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Metroloogiapartnerluse komitee 
haldab metroloogiapartnerlust, et tagada 
elluviidud metroloogiapartnerluse 
eesmärkide täitmine.

1. Metroloogiapartnerluse komitee 
haldab metroloogiapartnerlust läbipaistval 
viisil ning tagab elluviidud 
metroloogiapartnerluse eesmärkide 
täitmise.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab vastu otsuseid 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegilise tegevuskava kohta;

(a) võtab vastu otsuseid 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
strateegilise tegevuskava kohta ja 
avalikustab need;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtab pärast komisjonilt heakskiidu 
saamist ja artiklis 15 osutatud juhtrühmaga 
konsulteerimist vastu iga-aastase töökava;

(c) võtab pärast komisjonilt heakskiidu 
saamist ja artiklis 15 osutatud juhtrühmaga 
konsulteerimist vastu iga-aastase töökava 
ja avalikustab selle;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtab vastu otsused rahastatavate 
projektide valiku kohta vastavalt artikli 6 
lõike 1 punktis a osutatud konkursikutsete 
hindamisel saadud pingereale;

(d) võtab vastu otsused rahastatavate 
projektide valiku kohta vastavalt artikli 6 
lõike 1 punktis a osutatud konkursikutsete 
hindamisel saadud pingereale, mis 
vastavalt määruse (EL) 2021/695 artiklile 
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28 väärtustab soolist ja geograafilist 
mitmekesisust ning VKEde osalemist;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) võtab meetmeid uute tulijate, 
eelkõige VKEde, ülikoolide, 
teadusasutuste ja vabaühenduste 
kaasamiseks metroloogiapartnerluse 
meetmetesse ja tegevustesse;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kiidab heaks programmiga 
„Euroopa horisont“ ühinemata kolmanda 
riigi osalemise metroloogiapartnerluses 
tingimusel, et kolmas riik on sõlminud 
liiduga artikli 1 lõikes 3 osutatud 
rahvusvahelise lepingu.

f) kiidab heaks programmiga 
„Euroopa horisont“ ühinemata kolmanda 
riigi osalemise metroloogiapartnerluses 
tingimusel, et kolmas riik täidab artikli 1 
lõikes 3 osutatud tingimusi.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on 
metroloogiapartnerluse komitee 
koosolekutel vaatleja staatus. Iga-aastase 
töökava vastuvõtmiseks on 
metroloogiapartnerluse komiteel siiski vaja 
komisjoni eelnevat nõusolekut. 
Metroloogiapartnerluse komitee kutsub 
komisjoni oma koosolekutel osalema ja 

4. Komisjonil on 
metroloogiapartnerluse komitee 
koosolekutel vaatleja staatus. Iga-aastase 
töökava vastuvõtmiseks on 
metroloogiapartnerluse komiteel siiski vaja 
komisjoni eelnevat nõusolekut. 
Metroloogiapartnerluse komitee kutsub 
komisjoni oma koosolekutel osalema ja 
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saadab komisjonile kõik asjakohased 
dokumendid. Komisjon võib osaleda 
metroloogiapartnerluse komitee aruteludes.

saadab komisjonile kõik asjakohased 
dokumendid. Komisjon võib osaleda 
metroloogiapartnerluse komitee aruteludes. 
Metroloogiapartnerluse komitee 
koosolekute päevakorra projektid, 
osalejad ja koosolekute protokollid 
avaldatakse aegsasti EURAMETi 
veebisaidil.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon moodustab juhtrühma. 
Juhtrühm on metroloogiapartnerluse 
nõuandev organ ja annab 
metroloogiapartnerlusele nõu Euroopa 
tasandi metroloogiaalaste teadusuuringute 
uute prioriteetide kohta. Eelkõige teeb 
juhtrühm järgmist:

1. Komisjon moodustab juhtrühma, 
tagades selle liikmeskonna geograafilise 
ja soolise tasakaalustatuse ning vajalike 
pädevuste ja eksperditeadmiste 
tasakaalustatud hõlmamise. Juhtrühm on 
metroloogiapartnerluse nõuandev organ ja 
annab metroloogiapartnerlusele nõu 
Euroopa tasandi metroloogiaalaste 
teadusuuringute uute prioriteetide kohta 
ning selle kohta, kuidas need 
teadusuuringud võiksid avaldada 
suuremat mõju Euroopa tööstusele, 
majandusele ja ühiskonnale. Eelkõige 
teeb juhtrühm järgmist:

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teeb kindlaks kujunemisjärgus 
tehnoloogiad ja turud, kus 
metroloogiauuringud võiksid tulevikus 
asjakohaseks muutuda;

(a) teeb kindlaks kujunemisjärgus 
tehnoloogiad, uuendused, turud ja 
tööstusrakendused, kus 
metroloogiauuringud ja innovatsioon 
võiksid tulevikus asjakohaseks muutuda;
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teeb kindlaks teadusuuringute 
valdkonnad, mis aitavad kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele, sealhulgas 
asjaomastele reeglitele ja standarditele;

(b) teeb kindlaks teadusuuringute 
valdkonnad, mis aitavad kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele ja liidu eesmärgile 
saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt 
2050. aastaks, sealhulgas asjaomastele 
reeglitele ja standarditele;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhtrühma kuulub 12 liiget: 2. Juhtrühma kuulub 18 liiget: 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viis esindajat erinevatest määruse 
[(EL) [XXX] [„Euroopa horisont“] alusel 
loodud Euroopa partnerlustest erasektori 
tööstuse esindajatega. Komisjon nimetab 
need esindajad avatud ja läbipaistval viisil;

(b) viis esindajat erinevatest määruse 
(EL) 2021/695 alusel loodud Euroopa 
partnerlustest. Komisjon nimetab need 
esindajad avatud ja läbipaistval viisil ning 
tagab nende eksperditeadmiste ja tausta 
mitmekesisuse;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) sõltumatute teaduspõhiste 
soovituste andmiseks kuus Euroopa 
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teadusringkondade esindajat, kelle 
komisjon nimetab pärast konkursikutsel 
põhinevat avatud ja läbipaistvat protsessi, 
millega tagatakse geograafiline ja sooline 
tasakaal ning mis hõlmab vajalikke 
pädevusi ja eksperditeadmisi asjakohastes 
tehnilistes valdkondades;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Euroopa teadusringkondade 
esindajad, kelle hulgas on ka 
vabaühenduste esindajaid, annavad nõu 
töökavas käsitletavate teaduslike 
prioriteetide küsimuses, annavad 
metroloogiapartnerluse komitee taotlusel 
sõltumatut nõu ja analüüsivad 
konkreetseid küsimusi, hindavad 
metroloogiapartnerluse raames 
rahastatavate tehnoloogia- ja 
innovatsioonimeetmete tulemusi ning 
jälgivad teadussaavutusi lähedastes 
sektorites.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kõik juhtrühma soovitused 
avalikustatakse.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Euroopa Parlament võib paluda 
komisjonil esitada vastutavale komisjonile 
hindamisaruanded ja muu asjakohase 
teabe metroloogiapartnerluse tegevuse 
kohta.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib programmi 
„Euroopa horisont“ hindamiste raames läbi 
metroloogiapartnerluse vahehindamise ja 
lõpphindamise, nagu on sätestatud määruse 
(EL) ... [programm „Euroopa horisont“] 
artiklis 47.

1. Komisjon viib avatud ja 
läbipaistva protsessi alusel valitud 
sõltumatute välisekspertide abiga 
programmi „Euroopa horisont“ hindamiste 
raames läbi metroloogiapartnerluse 
vahehindamise ja lõpphindamise, nagu on 
sätestatud määruse (EL) 2021/695 artiklis 
47.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamiste käigus uuritakse, 
kuidas metroloogiapartnerlus täidab oma 
ülesandeid ja eesmärke, hindamine hõlmab 
kõiki selle tegevusi ning hinnatakse selle 
Euroopa lisaväärtust, tulemuslikkust, 
tõhusust, sealhulgas avatust ja 
läbipaistvust, võetavate meetmete 
asjakohasust ning nende sidusust ja/või 
vastastikust täiendavust asjaomaste 
piirkondlike, riiklike ja liidu 
poliitikavaldkondadega, sealhulgas 
koostoimet programmi „Euroopa horisont“ 
muude osadega (nt missioonid, 
teemavaldkonnad või teema-
/eriprogrammid). Hindamisel võetakse 

2. Hindamiste käigus uuritakse, 
kuidas metroloogiapartnerlus täidab oma 
ülesandeid ja eesmärke; hindamine hõlmab 
kõiki selle tegevusi ning hinnatakse selle 
Euroopa lisaväärtust, tulemuslikkust, 
tõhusust, sealhulgas avatust ja 
läbipaistvust, võetavate meetmete 
asjakohasust, muu hulgas ettevõtjate ja 
VKEde jaoks, ning nende sidusust ja/või 
vastastikust täiendavust asjaomaste 
piirkondlike, riiklike ja liidu 
poliitikavaldkondadega, sealhulgas 
sünergiat programmi „Euroopa horisont“ 
muude osadega (nt muud partnerlused, 
missioonid, teemavaldkonnad, klastrid või 
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arvesse sidusrühmade seisukohti nii 
Euroopa kui ka riigi tasandil ning vajaduse 
korral hinnatakse ka eelnevate algatuste 
pikaajalist teaduslikku, ühiskondlikku, 
majanduslikku ja tehnoloogilist mõju. 
Vajaduse korral sisaldavad need hinnangut 
mis tahes tulevase meetme kõige tõhusama 
poliitilise sekkumisviisi kohta, samuti 
metroloogiapartnerluse mis tahes 
võimaliku uuendamise asjakohasuse ja 
sidususe kohta, võttes arvesse üldisi 
poliitilisi prioriteete ning teadusuuringuid 
ja innovatsiooni toetavat keskkonda, 
sealhulgas paiknemist muude 
raamprogrammist „Euroopa horisont“ 
toetatavate algatuste suhtes.

teema-/eriprogrammid). Selleks koostab 
komisjon selged, lihtsad ja konkreetsed 
suunised, et tagada mitut eri liiki 
sünergiat (seoses vahendite ülekandmise 
ning alternatiivse, kumulatiivse ja 
ühisrahastamisega). Hindamisel võetakse 
arvesse sidusrühmade seisukohti nii 
Euroopa kui ka riigi tasandil ning vajaduse 
korral hinnatakse ka eelnevate algatuste 
pikaajalist teaduslikku, ühiskondlikku, 
majanduslikku, tehnoloogilist ja 
keskkonnamõju. Vajaduse korral 
sisaldavad need hinnangut mis tahes 
tulevase meetme puhul kõige tõhusama 
poliitilise sekkumisviisi kohta, samuti 
metroloogiapartnerluse mis tahes 
võimaliku uuendamise asjakohasuse ja 
sidususe kohta, võttes arvesse üldisi 
poliitilisi prioriteete ning teadusuuringuid 
ja innovatsiooni toetavat keskkonda, 
sealhulgas selle seisundit võrreldes muude 
raamprogrammist „Euroopa horisont“ 
toetatavate algatustega. Selliste 
hindamiste tegemisel uurib komisjon 
põhjalikult metroloogiapartnerluse 
haldusmõju ning püüab kõigiti 
vähendada halduskoormust ja tagada 
hindamisprotsessi lihtsust ja täielikku 
läbipaistvust.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon avaldab hindamiste 
tulemused ja järeldused, levitab neid ning 
esitab need Euroopa Parlamendile.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. EURAMET sisestab teabe 
metroloogiapartnerluse raames esitatud ja 
rahastatud ettepanekute kohta programmi 
„Euroopa horisont“ ühtsesse andmebaasi, 
mis moodustatakse kooskõlas määruse 
(EL) 2021/695 artikliga 50.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 17 kohaldamist, 
tagab EURAMET sellise konfidentsiaalse 
teabe kaitse, mille avaldamine väljaspool 
liidu institutsioone ja muid liidu organeid, 
ameteid või asutusi võib kahjustada 
EURAMETi liikmete või 
metroloogiapartnerluses osalejate huve. 
Selline konfidentsiaalne teave hõlmab muu 
hulgas isiklikku, ärilist, tundlikku 
salastamata ja salastatud teavet.

Ilma et see piiraks artikli 17 kohaldamist, 
tagab EURAMET sellise konfidentsiaalse 
teabe kaitse, mille avaldamine väljaspool 
liidu institutsioone ja muid liidu organeid, 
ameteid või asutusi võib kahjustada 
EURAMETi liikmete või 
metroloogiapartnerluses osalejate huve. 
Selline konfidentsiaalne teave hõlmab muu 
hulgas isiklikku, ärilist ja tundlikku 
salastamata ja salastatud teavet. Kui 
EURAMET teavet ei avalikusta, 
põhjendab ta seda.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EURAMET, selle organid ja 
töötajad ning metroloogiapartnerluse 
organid väldivad oma tegevuses mis tahes 
huvide konflikti.

1. EURAMET, selle organid ja 
töötajad ning metroloogiapartnerluse 
organid väldivad oma tegevuses mis tahes 
huvide konflikti. Huvide konflikti 
avastamisel teeb EURAMET selle huvide 
konflikti üldsusele teatavaks ning võtab 
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vajalikke ja tulemuslikke meetmeid.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Metroloogiapartnerluse komitee, 
juhtrühma ja EURAMETi sekretariaadi 
liikmed avalikustavad oma ametialast 
tegevust, finantshuve ja võimalikke 
huvide konflikte täielikult kajastavad 
deklaratsioonid ning ajakohastavad neid 
korrapäraselt. Need deklaratsioonid 
sisaldavad lihtsal ja läbipaistval kujul 
järgmist teavet:
(a) liikme nimi ja ametikoht ning 
andmed tema kuulumise kohta 
eraettevõtete, valitsusväliste 
organisatsioonide ja ühenduste 
juhatustesse ja komiteedesse;
(b) liikme osalus äriühingutes ja 
partnerlustes, kui see võib avaldada mõju 
avalikule sektorile või kui niisugune 
osalus annab isikule äriühingus või 
partnerluses märkimisväärse mõjuvõimu.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Sedamööda, kuidas tehnoloogia ja inimkonna ees seisvad väljakutsed üha keerukamaks 
muutuvad, kasvab ka vajadus mõõtmistäpsuse järele. Edasiliikumiseks ja õigel teel püsimiseks 
vajame tõhusaid viise ebakindluse vähendamiseks. Metroloogia, kõiki mõõtmise teoreetilisi ja 
praktilisi aspekte käsitlev teadus, on seetõttu igas teadmiste valdkonnas oluline abivahend. See 
muudab teadustöö toimivaks. See muudab tehnoloogia toimivaks. See aitab ühiskondadel 
areneda. See võimaldab meil teada, kus me asume, tegeleme me siis pandeemiaga või teostame 
selliseid murrangulisi muutusi nagu rohe- ja digipööre.

Komisjoni ettepanekus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa 
metroloogiapartnerluses tunnistatakse täielikult metroloogia kui kõikide teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondade võimaldaja ning kogu ühiskondliku ja majandustegevuse peamise 
võimaldaja tähtsust. Kavandatav uus partnerlus tugineb Euroopa metroloogia teadusprogrammi 
(EMRP) ning Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogrammi (EMPIR) saavutustele, 
kuid minnakse selgelt veelgi kaugemale ja seatakse eesmärgiks uute probleemidega toimetulek. 
Täpsemalt peetakse silmas probleeme, mis seonduvad liidu teiste prioriteetidega (Euroopa 
roheline kokkulepe, inimeste hüvanguks toimiv majandus, Euroopa digiajastule vastavaks 
muutmine, euroopaliku eluviisi edendamine, Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine ja uue 
hoo andmine Euroopa demokraatiale).

Euroopa metroloogiapartnerluse selge eesmärk on tagada, et 2030. aastaks oleksid Euroopa 
metroloogialahendused vähemalt võrdsed maailma selles valdkonnas parimate riikide, USA, 
Hiina ja India omadega. Selles esitatakse ka uued soovitused tulenevalt Euroopa metroloogia 
teadus- ja innovatsiooniprogrammi vahehindamisest, mille viis 2017. aastal läbi sõltumatu 
välisekspertide rühm. 

Need hõlmavad metroloogia strateegilise komponendi tugevdamist, riiklike 
metroloogiainstituutide ja muude sidusrühmade kogukondade palju ulatuslikumat kaasamist, 
sidusrühmade, näiteks ülikoolide ja tööstuse rolli tugevdamist, metroloogiarakenduste 
proaktiivset arendamist esilekerkivates teadusvaldkondades ning suuremat keskendumist 
peamistele sotsiaalprobleemidele. 

Raportöör nõustub komisjoni järelduste ja eesmärkidega. Seetõttu järgivad käesolevas raportis 
esitatud muudatusettepanekud sama üldsuunda, kuid lisatakse konkreetseid soovitusi lootuses 
iseenesest head ettepanekut veelgi paremaks muuta. 

Põhimõtted

Raportis juhindutakse põhimõttest, et kuna metroloogia on teadus, mis toob kasu kõigile 
teadmusvaldkondadele ning mõjutab ühiskonda ja majandust, peaks see olema avatum, 
läbipaistvam ja kõigile sidusrühmadele kättesaadav. Avaliku sektori sisene partnerlus ei tohiks 
piirduda tsentraliseeritud riiklike projektidega. Vastupidi, riiklikud metroloogiainstituudid 
peavad püüdlema aktiivsele koostööle teiste sidusrühmade, eeskätt ülikoolide ja tööstusega, 
eelkõige avatud projektikonkursside ja asjakohase teabe ennetava avalikustamise poliitika 
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kaudu. Lisaks peaks partnerlus tõhustama dialoogi ühiskonnaga, selle liikmete ja kodanikega 
ning sel eesmärgil tuleks hoogustada teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja teavitustegevust 
ning meetmeid oskuste ja pädevuste tugevdamiseks. Sama oluline, eriti rohe- ja digipöörde 
jaoks, on projektide ühitamine Euroopa Liidu prioriteetidega. Peab olema võimalik tekitada 
lihtsalt ja tulemuslikult sünergiat ja vastastikust täiendavust liidu eesmärkide, 
poliitikameetmete ja programmidega, eelkõige piirkondlike fondidega, programmiga 
„InvestEU“ ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahenditega. Partnerlus peaks edendama ja 
tasustama tipptasemel teadust ning toetama teadus- ja innovatsioonitulemuste kasutuselevõttu 
ja süstemaatilist kasutamist. Selleks peavad uues juhtrühmas osalema asjaomaste sidusrühmade 
esindajad ja tuleb tagada metroloogiapartnerluse tihedam seos teadustegevusega. Komisjoni 
soovituse kohaselt edendatakse selliseid vastasmõjusid järgnevates etappides asjakohaste 
metroloogiarakenduste arendamisega, ning samuti eelnevates etappides tänu juhtrühma 
tõhustatud teaduslike nõuannete heale ärakasutamisele metroloogiapartnerluse komitee poolt.

Peamised meetmed

Eelnimetatud prioriteetide saavutamiseks oleme seadnud viis peamist tegevussuunda: avatus 
ja läbipaistvus; tõhustatud dialoog ühiskonnaga; lihtsustamine; ühtlustamine ja sünergia; 
ning tugevam seos teadusega.

--------

1) Avatus ja läbipaistvus:
– kõigi meetmete ja tegevuste valikule eelnevad avatud, läbipaistvad ja 

konkurentsipõhised projektikonkursid. Samu kriteeriume tuleks kohaldada 
Euroopa metroloogiavõrgustike valimisel;

– tegevustesse tuleks paremini kaasata uued tulijad, eelkõige VKEd, ülikoolid ja 
teadusasutused;

– võrdväärsete ettepanekute käsitlemise tingimused võivad hõlmata täiendavaid 
VKEde kaasamise ning soolise tasakaalu ja võimalikult suure geograafilise 
mitmekesisuse kriteeriume.

2) Tõhustatud dialoog ühiskonnaga:
– konkursikutsete nähtavus peab paranema ning metroloogiapartnerlus peaks need 

avaldama asjakohastes andmebaasides nagu kõik teised programmi „Euroopa 
horisont“ algatused;

– partnerluse tegevust ja selle projektide tulemusi tuleks propageerida viisil, mis 
suurendab osalemist ja geograafilist mitmekesisust, ning sel eesmärgil tuleks 
keskenduda konkreetsetele meetmetele teadlikkuse suurendamiseks ning haridus- 
ja levitamistegevuse ja -kampaaniate edendamiseks;

– partnerlusel on soodsad võimalused aidata kogu liidus vähendada erioskuste 
puudujääke; selle nimel tuleks aktiivselt kaasata asjaomaseid sidusrühmi õppe- ja 
täiendõppevõimaluste loomisse ning rohe- ja digipöörde ettevalmistamisse.

3) Lihtsustamine:
– alati tuleks arvestada haldusmõjuga, eelkõige korduvatel hindamistel, mis peavad 

jääma lihtsaks ja läbipaistvaks. Partnerluse raames tuleks alati püüda 
halduskoormust vähendada;
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– halduskulud peaksid olema kooskõlas programmiga „Euroopa horisont“ ega tohiks 
ületada 5 % kogueelarvest.

4) Ühtlustamine ja sünergia:
– liidu strateegiliste prioriteetidega, eelkõige seoses Euroopa rohepöörde strateegia 

ja andmestrateegiaga; 
– kõigi asjaomaste, sealhulgas piirkondlike (ERF, ESF+, EMKF, EAFRD) 

programmide ja fondidega, aga ka nendega, mis tulenevad taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendist, mida võib kasutada ka riiklikku rahastamist täiendava 
allikana;

– programmi „Euroopa horisont“ muude partnerluste, ülesannete ja vahenditega;
– tulemuslike sünergiate soodustamiseks peaks komisjon töötama välja selged, 

lihtsad ja konkreetsed suunised, et võimaldada eri sünergiaid (näiteks vahendite 
ülekandmine ning alternatiivne, kumulatiivne ja ühisrahastamine).

5) Tugevam seos teadusega:
– akadeemilise vabaduse ja teadusliku usaldusväärsuse kõrgeimate nõuete järgimine 

ja edendamine peab tagama tipptasemel teaduse;
– kõigi partnerluse tegevuste elluviimisel tuleb arvestada uusimate teadus- ja 

alusuuringute tulemustega, ning partnerluse raames tuleb toetada liidus saavutatud 
teadus- ja innovatsioonitulemuste kasutuselevõtmist ja süstemaatilisemat 
kasutamist;

– metroloogiapartnerluse juhtrühmas ei ole tegevteadlasi ning raportis tehakse 
ettepanek suurendada selle liikmete arvu 18ni, kellest kuus oleksid Euroopa 
teadusringkondade esindajad;

– Euroopa teadusringkondade esindajad peavad olema võimelised pakkuma 
tööprogrammis käsitletud teaduslike prioriteetide osas sõltumatut nõustamist ja 
analüüse ning jälgima külgnevates sektorites toimuvat teadusarengut;

– selleks et paremini siduda alusuuringud rakendusuuringutega ja inspireerida 
nõuetekohast innovatsioonisüsteemi koos koostööl põhinevate rakenduste 
edendamisega nii eelnevates kui ka järgnevates etappides, tuleks 
metroloogiapartnerluse raames süsteemsemalt püüda saavutada sünergiat 
teaduskoostöö programmide ja Euroopa Teadusnõukoguga;

– ning lõpuks peaks ka metroloogiapartnerlus ühinema püüetega parandada talentide 
ringlust ja aidata tõkestada ajude äravoolu. 
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