
RR\1236948NL.docx PE692.641v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

A9-0242/2021

20.7.2021

***I
VERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten 
gezamenlijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Maria da Graça Carvalho



PE692.641v02-00 2/46 RR\1236948NL.docx

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezette 
Europees partnerschap inzake metrologie
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)0089),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 185 en artikel 188, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C9-0083/2021),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0242/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. stelt voor om naar de handeling te verwijzen als “het besluit Raad betreffende de 
deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezette 
Europees partnerschap inzake metrologie”;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

1 PB C van , blz. .
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om een zo groot mogelijk effect 
van de EU-financiering en een zo 
doeltreffend mogelijke bijdrage aan de 
beleidsdoelstellingen van de Unie te 
bereiken, is bij Verordening (EU) [XXX] 
van het Europees Parlement en de Raad9 
Horizon Europa vastgesteld, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, oftewel het beleids- en 
rechtskader voor Europese partnerschappen 
met partners uit de private en/of publieke 
sector. Europese partnerschappen zijn een 
essentieel onderdeel van de beleidsaanpak 
voor Horizon Europa. Zij zijn opgezet om 
de prioriteiten van de Unie waarop 
Horizon Europa gericht is, te helpen 
verwezenlijken en te zorgen voor een 
duidelijk effect voor de Unie en haar 
burgers, hetgeen in een partnerschap 
doeltreffender kan worden bereikt, aan de 
hand van een strategische visie die door de 
partners wordt gedeeld en waaraan ze zich 
verbinden en die de Unie niet alleen hoeft 
te dragen.

(1) Om een zo groot mogelijk effect 
van de EU-financiering en een zo 
doeltreffend mogelijke bijdrage aan de 
beleidsdoelstellingen van de Unie te 
bereiken, is bij Verordening 
(EU) 2021/695 van het Europees Parlement 
en de Raad9 Horizon Europa vastgesteld, 
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie, oftewel het beleids- en 
rechtskader voor Europese partnerschappen 
met partners uit de private en/of publieke 
sector. Europese partnerschappen zijn een 
essentieel onderdeel van de beleidsaanpak 
voor Horizon Europa. Zij zijn opgezet om 
de toezeggingen van de Unie en de 
prioriteiten waarop Horizon Europa 
gericht is, na te komen en te zorgen voor 
een duidelijk effect voor de Unie, haar 
burgers en het milieu, hetgeen in een 
partnerschap doeltreffender kan worden 
bereikt, aan de hand van een strategische 
visie die door de partners wordt gedeeld en 
waaraan ze zich verbinden en die de Unie 
niet alleen hoeft te dragen.

__________________ __________________
9 Verordening [XXX] van het Europees 
Parlement en de Raad [datum] tot 
vaststelling van Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (PB C , , blz.). [Volledige 
referentie invoegen a.u.b.].

9 Verordening (EU) 2021/695 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 april 2021 tot vaststelling van Horizon 
Europa – het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie, en tot vaststelling 
van de regels voor deelname en 
verspreiding, en tot intrekking van de 
Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en 
(EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 
12.5.2021, blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Met name de Europese (2) Met name de Europese 
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partnerschappen in het kader van de pijler 
“Wereldwijde uitdagingen en Europees 
industrieel concurrentievermogen” van 
Horizon Europa zullen naar verwachting 
een belangrijke rol spelen bij de 
verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen om de transitie richting 
duurzameontwikkelingsdoelen en een 
groen en digitaal Europa te versnellen en 
bij te dragen tot herstel10. Europese 
partnerschappen zijn van cruciaal belang 
voor het aanpakken van complexe 
grensoverschrijdende uitdagingen die een 
geïntegreerde aanpak vereisen. Zij maken 
het mogelijk het transformatie-, systeem- 
en marktfalen aan te pakken door een breed 
scala van actoren uit de waardeketens en 
industriële ecosystemen samen te brengen 
om een gemeenschappelijke visie na te 
streven en dit om te zetten in concrete 
routekaarten en een gecoördineerde 
uitvoering van activiteiten. Bovendien 
kunnen op deze manier inspanningen en 
middelen op gemeenschappelijke 
prioriteiten worden geconcentreerd, en 
worden ingezet voor de complexe 
uitdagingen van de toekomst.

partnerschappen in het kader van de pijler 
“Wereldwijde uitdagingen en Europees 
industrieel concurrentievermogen” van 
Horizon Europa zullen naar verwachting 
een belangrijke rol spelen bij de 
verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen om de transitie richting de 
duurzameontwikkelingsdoelen van de VN, 
de verbintenissen van de Unie in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs, en 
een groen, digitaal en strategisch 
onafhankelijk Europa te versnellen en bij 
de bijdrage tot een ecologisch 
veerkrachtig herstel10, de bevordering van 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Europese 
partnerschappen zijn van cruciaal belang 
voor het aanpakken van complexe 
grensoverschrijdende uitdagingen die een 
geïntegreerde aanpak vereisen. Zij maken 
het mogelijk het transformatie-, systeem- 
en marktfalen aan te pakken door een breed 
scala van actoren uit de waardeketens, de 
sectoren van onderzoek en innovatie en de 
industriële ecosystemen samen te brengen 
om een gemeenschappelijke visie na te 
streven en dit om te zetten in concrete 
routekaarten en een gecoördineerde 
uitvoering van activiteiten. Bovendien 
kunnen op deze manier inspanningen en 
middelen op gemeenschappelijke 
prioriteiten worden geconcentreerd en 
worden ingezet voor de complexe 
uitdagingen van de toekomst, in het belang 
van de samenleving.

__________________ __________________
10 Europese Commissie (2018), 
Effectbeoordeling Horizon Europa, 
SWD(2018) 307.

10 Europese Commissie (2018), 
Effectbeoordeling Horizon Europa, 
SWD(2018) 307.
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het partnerschap inzake 
metrologie moet zijn missie en 
doelstellingen op een duidelijke, 
eenvoudige en flexibele wijze nastreven, 
zodat het aantrekkelijk is voor het 
bedrijfsleven, kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en alle andere 
relevante belanghebbenden.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Om wetenschappelijke excellentie 
te waarborgen, en in overeenstemming 
met artikel 13 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 
moeten de landen die deelnemen aan het 
metrologiepartnerschap de academische 
vrijheid, met name de vrijheid om 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten, 
eerbiedigen en de hoogste normen inzake 
wetenschappelijke integriteit bevorderen.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de prioriteiten en het gewenste 
effect te verwezenlijken, moeten Europese 
partnerschappen worden ontwikkeld met 
de brede betrokkenheid van relevante 
belanghebbenden in heel Europa in 
allerhande posities in de industrie, 

(3) Om de prioriteiten en het gewenste 
effect te verwezenlijken, moeten Europese 
partnerschappen worden ontwikkeld met 
de brede betrokkenheid van relevante 
belanghebbenden in heel Europa in 
allerhande posities in de industrie, 
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onderzoeksorganisaties, organen met een 
openbaredienstverleningstaak op lokaal, 
regionaal, nationaal of internationaal 
niveau, en maatschappelijke organisaties 
zoals stichtingen die zich direct of in een 
ondersteunende rol met onderzoek en 
innovatie bezighouden. Deze Europese 
partnerschappen moeten ook een van de 
maatregelen zijn die de samenwerking 
tussen partners uit de private en/of de 
publieke sector op internationaal niveau 
kunnen versterken, onder meer door 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s en 
grensoverschrijdende investeringen in 
onderzoek en innovatie te bundelen, 
hetgeen wederzijdse voordelen voor zowel 
mensen als bedrijven oplevert.

universiteiten, onderzoeksorganisaties, 
organen met een 
openbaredienstverleningstaak op lokaal, 
regionaal, nationaal of internationaal 
niveau, en maatschappelijke organisaties, 
waaronder stichtingen, die zich direct of in 
een ondersteunende rol met onderzoek en 
innovatie bezighouden. Deze Europese 
partnerschappen moeten ook een van de 
maatregelen zijn die de samenwerking en 
synergieën tussen partners uit de private 
en/of de publieke sector op internationaal 
niveau kunnen versterken, onder meer door 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s en 
grensoverschrijdende investeringen in 
onderzoek en innovatie te bundelen, 
hetgeen wederzijdse voordelen voor zowel 
mensen als bedrijven oplevert.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Complementariteit en synergie met 
werkprogramma’s inzake gezamenlijk 
onderzoek en met de Europese 
Onderzoeksraad moeten innovatie volgens 
een bottom-up-model bevorderen. Deze 
complementariteit en synergie moeten 
kansen creëren voor onderzoek op 
gebieden die momenteel niet aan bod 
komen en toepassingen in andere sectoren 
bevorderen, in alle richtingen. Gezien de 
technologische ontwikkeling op gebieden 
als digitalisering en artificiële 
intelligentie, en maatschappelijke 
diensten, gaande van slimme 
gezondheidszorg tot autonoom verkeer en 
de circulaire economie, moet het 
partnerschap inzake metrologie zorgen 
voor passende samenwerking met de 
andere Europese partnerschappen en 
andere relevante initiatieven.
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het doel van dit besluit is deelname 
van de Unie aan het partnerschap inzake 
metrologie ter ondersteuning van de 
algemene doelstellingen ervan. De 
vereisten op het gebied van metrologie zijn 
dermate omvangrijk en complex dat zij 
investeringen vergen die de kernbegroting 
voor onderzoek van de NMI’s en SI’s te 
boven gaan. De topkwaliteit die vereist is 
voor onderzoek en ontwikkeling van 
grensverleggende metrologische 
oplossingen, is verspreid over de nationale 
grenzen heen en kan derhalve niet worden 
bereikt op nationaal niveau alleen. 
Aangezien de doelstellingen van dit besluit 
niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en beter kunnen 
worden verwezenlijkt door het integreren 
van nationale inspanningen tot een 
samenhangende Europese benadering, door 
het bijeenbrengen van 
gecompartimenteerde nationale 
onderzoeksprogramma’s, door bij te dragen 
aan het opzetten van gemeenschappelijke, 
grensoverschrijdende onderzoeks- en 
financieringsstrategieën, en door de 
vereiste kritische massa van actoren en 
investeringen te verwezenlijken, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om die doelstelling 
te verwezenlijken.

(9) Het doel van dit besluit is deelname 
van de Unie aan het partnerschap inzake 
metrologie ter ondersteuning van de 
algemene doelstellingen ervan. De 
vereisten op het gebied van metrologie zijn 
dermate omvangrijk en complex dat zij 
investeringen vergen die de kernbegroting 
voor onderzoek van de NMI’s en SI’s te 
boven gaan. De topkwaliteit die vereist is 
voor onderzoek en ontwikkeling van 
grensverleggende metrologische 
oplossingen, is verspreid over de nationale 
grenzen heen en kan derhalve niet worden 
bereikt op nationaal niveau alleen. Het 
partnerschap inzake metrologie moet 
wetenschappelijke excellentie bevorderen 
en belonen en de verspreiding en het 
systematische gebruik van in de Unie 
gegenereerde onderzoeks- en 
innovatieresultaten ondersteunen, onder 
meer door ervoor te zorgen dat bij de 
uitvoering van zijn activiteiten rekening 
wordt gehouden met de recentste 
wetenschappelijke kennis en de recentste 
bevindingen van fundamenteel onderzoek. 
Het moet er ook naar streven dat de 
resultaten van zijn acties door de 
industrie, innovatieve bedrijven en tot slot 
door de samenleving worden 
overgenomen en toegepast. Aangezien de 
doelstellingen van dit besluit niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en beter kunnen 
worden verwezenlijkt door het integreren 
van nationale inspanningen tot een 
samenhangende Europese benadering, door 
het bijeenbrengen van 
gecompartimenteerde nationale 
onderzoeksprogramma’s, door bij te dragen 
aan het opzetten van gemeenschappelijke, 
grensoverschrijdende onderzoeks- en 
financieringsstrategieën, en door de 
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vereiste kritische massa van actoren en 
investeringen te verwezenlijken, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 
verder dan wat nodig is om die doelstelling 
te verwezenlijken.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het partnerschap inzake 
metrologie, dat aansluit bij de politieke 
prioriteiten van de Commissie (met 
inbegrip van de Europese Green Deal, een 
economie die werkt voor de mensen, en 
een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk) moet gedurende een periode van 
tien jaar (2021-2031) worden uitgevoerd. 
Het programma moet in vergelijking met 
het Empir-initiatief in het kader van 
Horizon 2020 nieuwe activiteiten 
omvatten, en met name de ontwikkeling 
van Europese metrologienetwerken 
behelzen, netwerken die een antwoord 
zullen bieden op dringende 
maatschappelijke uitdagingen en de 
metrologische behoeften als gevolg van 
opkomende technologieën. De capaciteit 
op het gebied van metrologie die deze 
netwerken gaan bieden, moet gelijkaardig 
en gelijkwaardig zijn aan die van de andere 
toonaangevende metrologische systemen in 
de wereld en de prestaties moeten van 
wereldklasse zijn. De oproepen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
het partnerschap inzake metrologie moeten 
tijdens de uitvoering van Horizon Europa 
worden gelanceerd.

(10) Het partnerschap inzake 
metrologie, dat aansluit bij de politieke 
prioriteiten van de Commissie (met 
inbegrip van de Europese Green Deal, een 
economie die werkt voor de mensen, en 
een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk) moet gedurende een periode van 
tien jaar (2021-2031) worden uitgevoerd. 
Het programma moet in vergelijking met 
het Empir-initiatief in het kader van 
Horizon 2020 nieuwe activiteiten omvatten 
en met name de ontwikkeling van 
Europese metrologienetwerken behelzen 
en moet op een open en transparante 
manier worden opgezet en een antwoord 
bieden op dringende maatschappelijke en 
ecologische uitdagingen en de 
metrologische behoeften als gevolg van 
opkomende technologieën en innovaties. 
De capaciteit op het gebied van metrologie 
die deze netwerken gaan bieden, moet 
gelijkaardig en gelijkwaardig zijn aan die 
van de andere toonaangevende 
metrologische systemen in de wereld en de 
prestaties moeten van wereldklasse zijn. 
De oproepen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van het 
partnerschap inzake metrologie moeten 
tijdens de uitvoering van Horizon Europa 
worden gelanceerd, en moeten open, 
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transparant en competitief zijn. Het 
partnerschap inzake metrologie moet 
streven naar de verspreiding van talent, 
aangezien een evenwichtige circulaire 
verplaatsing van onderzoekers een actieve 
oplossing kan vormen voor het probleem 
van de braindrain. Het partnerschap 
inzake metrologie moet actief 
samenwerken met academische 
instellingen om de vaardighedenkloof te 
dichten, opleidingsmogelijkheden voor het 
aanleren van vaardigheden en 
omscholing te creëren en de volgende 
generatie werknemers voor te bereiden op 
de behoeften van de arbeidsmarkt die 
voortvloeien uit de groene en digitale 
transitie.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Activiteiten in het kader van het 
partnerschap inzake metrologie moeten in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen en de prioriteiten inzake 
onderzoek en innovatie van Horizon 
Europa, en met de in artikel XXX van 
Verordening (EU) [verordening Horizon 
Europa] vastgelegde algemene beginselen 
en voorwaarden.

(11) Activiteiten in het kader van het 
partnerschap inzake metrologie moeten in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen en de prioriteiten inzake 
onderzoek en innovatie van Horizon 
Europa, en met de in artikel 8 van 
Bijlage III bij Verordening (EU) 2021/695 
vastgelegde algemene beginselen en 
voorwaarden, met name wat betreft de 
ontwikkeling en bevordering van 
wetenschappelijke excellentie, de 
bevordering van innovatie en 
technologische ontwikkeling en de 
ondersteuning van de toegang tot en de 
toepassing van innovatieve oplossingen in 
het Europese bedrijfsleven, met name in 
kmo’s, en uiteindelijk in de samenleving.

__________________
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig artikel XX van 
Verordening (EU) [XXX] [verordening 
Horizon Europa] is het de algemene 
doelstelling van Horizon Europa het 
behalen van wetenschappelijke, 
economische en maatschappelijke effecten 
met de investeringen van de Unie in 
onderzoek en innovatie, met het oog op het 
versterken van de wetenschappelijke en 
technologische basis van de Unie en het 
vergroten van het concurrentievermogen 
van de Unie, onder meer van haar 
industrie, het verwezenlijken van de 
strategische prioriteiten van de Unie, het 
mee aanpakken van wereldwijde 
uitdagingen, waaronder de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling aan de hand 
van de beginselen van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs in het kader van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering.

(13) Overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EU) 2021/695 is de 
algemene doelstelling van Horizon Europa 
het behalen van wetenschappelijke, 
economische, ecologische en 
maatschappelijke effecten met de 
investeringen van de Unie in onderzoek en 
innovatie, met het oog op het versterken 
van de wetenschappelijke en 
technologische basis van de Unie en het 
vergroten van het concurrentievermogen 
van de Unie, onder meer van haar 
industrie, het verwezenlijken van de 
strategische prioriteiten van de Unie, het 
mee aanpakken van wereldwijde 
uitdagingen, waaronder de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling aan de hand 
van de beginselen van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs in het kader van 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het partnerschap inzake 
metrologie moet zorgen voor de effectieve 
bevordering van gelijke kansen voor 
iedereen en moet in het bijzonder zorgen 
voor een zo groot mogelijk 
genderevenwicht in alle organen van het 
partnerschap inzake metrologie en in de 
evaluatiepanels en andere relevante 
adviesorganen.
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Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de doelstellingen van het 
partnerschap inzake metrologie te 
verwezenlijken, moet Euramet financiële 
steun bieden, hoofdzakelijk in de vorm van 
subsidies voor deelnemers aan acties die op 
het niveau van Euramet worden 
geselecteerd. Deze acties moeten worden 
geselecteerd na uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen onder de 
verantwoordelijkheid van Euramet. De 
ranglijst moet bindend zijn ten aanzien van 
de selectie van voorstellen en de toewijzing 
van gelden uit de financiële bijdrage van de 
Unie en de financiële bijdragen van de 
deelnemende staten voor de 
onderzoeksprojecten en gerelateerde 
activiteiten. Wat betreft de activiteiten die 
worden gefinancierd uit de bijdragen van 
de deelnemende staten aan Europese 
metrologienetwerken moeten de 
gefinancierde acties ook onder de 
verantwoordelijkheid van Euramet vallen.

(15) Om de doelstellingen van het 
partnerschap inzake metrologie te 
verwezenlijken, moet Euramet financiële 
steun bieden, hoofdzakelijk in de vorm van 
subsidies voor deelnemers aan acties die op 
het niveau van Euramet worden 
geselecteerd. Deze acties moeten worden 
geselecteerd op basis van openbare en 
transparante vergelijkende oproepen tot 
het indienen van voorstellen onder 
verantwoordelijkheid van Euramet. Het 
partnerschap inzake metrologie moet alles 
in het werk stellen om de oproepen tot het 
indienen van voorstellen zichtbaarder te 
maken, tijdig in de databank van Horizon 
Europa te publiceren, en breed te 
promoten en bekend te maken, met het 
oog op een grotere deelname, meer 
geografische diversiteit en een grotere 
betrokkenheid van nieuwkomers op de 
markt, zoals start-ups en kmo’s. De 
ranglijst moet bindend zijn ten aanzien van 
de selectie van voorstellen en de toewijzing 
van gelden uit de financiële bijdrage van de 
Unie en de financiële bijdragen van de 
deelnemende staten voor hoogkwalitatieve 
onderzoeksprojecten en gerelateerde 
activiteiten. Overeenkomstig artikel 28 
van Verordening (EU) 2021/695 kunnen 
in de voorwaarden voor de behandeling 
van voorstellen met een gelijke score 
criteria worden opgenomen inzake de 
betrokkenheid van kmo’s, 
genderevenwicht en geografische 
diversiteit. Wat betreft de activiteiten die 
worden gefinancierd uit de bijdragen van 
de deelnemende staten aan Europese 
metrologienetwerken moeten de 
gefinancierde acties ook onder de 
verantwoordelijkheid van Euramet vallen.
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voor deelname aan door het 
partnerschap inzake metrologie 
gefinancierde acties onder contract is 
Verordening (EU) nr. XXX 14[verordening 
betreffende de regels voor deelname in het 
kader van Horizon Europa] van de Raad 
van toepassing. Gezien de specifieke 
operationele behoeften van het 
partnerschap inzake metrologie, met name 
het opbouwen en beheren van toekomstige 
Europese metrologienetwerken en het 
faciliteren van de juiste financiële 
deelname door de deelnemende staten, 
moet het echter mogelijk zijn, indien 
nodig, de rol van coördinator in een 
voorstel tot NMI’s en SI’s van de 
deelnemende staten te beperken.

(16) Voor deelname aan door het 
partnerschap inzake metrologie 
gefinancierde acties onder contract is 
Verordening (EU) nr. XXX 14[verordening 
betreffende de regels voor deelname in het 
kader van Horizon Europa] van de Raad 
van toepassing. Gezien de specifieke 
operationele behoeften van het 
partnerschap inzake metrologie, met name 
het opbouwen en beheren van toekomstige 
Europese metrologienetwerken en het 
faciliteren van de juiste financiële 
deelname door de deelnemende staten, 
moet het echter mogelijk zijn om, indien 
nodig en na raadpleging van de 
stuurgroep, de rol van coördinator in een 
voorstel tot NMI’s en SI’s van de 
deelnemende staten te beperken.

__________ ___________
14 Verordening (EU) XXX van de Raad 
van... (PB...).

14 Verordening (EU) XXX van de Raad 
van... (PB...).

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Ten behoeve van de transparantie 
en toegankelijkheid van het programma 
moeten oproepen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van het Empir ook 
worden bekendgemaakt op het centraal 
deelnemersportaal, alsmede via andere 
door de Commissie beheerde elektronische 
verspreidingsmiddelen van Horizon 
Europa.

(18) Ten behoeve van de openheid, 
transparantie en toegankelijkheid van het 
programma moeten oproepen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
het partnerschap inzake metrologie ook op 
een gebruikersvriendelijke manier worden 
bekendgemaakt op het centraal 
deelnemersportaal, alsmede via andere 
door de Commissie beheerde elektronische 
verspreidingsmiddelen van Horizon 
Europa. Oproepen tot het indienen van 
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voorstellen moeten aantrekkelijk zijn en 
toegankelijk voor een breed scala van 
belanghebbenden in de onderzoekswereld 
en het bedrijfsleven, met inbegrip van 
kmo’s. Het partnerschap inzake 
metrologie moet zijn dialoog met de 
maatschappij versterken, 
bewustmakingscampagnes opzetten en 
onderwijs- en verspreidingsactiviteiten 
bevorderen met medewerking van 
academische, wetenschappelijke en 
kennisnetwerken, sociale en economische 
partners, de media, de bedrijfswereld, 
kmo-organisaties en andere 
belanghebbenden.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Commissie moet uiterlijk in 
2025 in een tussentijdse evaluatie met 
name de kwaliteit en de doelmatigheid van 
het partnerschap inzake metrologie en de 
geboekte vooruitgang wat betreft de 
verwezenlijking van de vastgestelde 
doelstellingen beoordelen, uiterlijk in 2030 
een eindevaluatie verrichten, en een 
verslag over die evaluaties opstellen,

(24) De Commissie moet uiterlijk in 
2025 in een tussentijdse evaluatie met 
name de kwaliteit en de doelmatigheid van 
het partnerschap inzake metrologie en de 
geboekte vooruitgang wat betreft de 
verwezenlijking van de vastgestelde 
doelstellingen beoordelen, uiterlijk in 2030 
een eindevaluatie verrichten, en een 
verslag over die evaluaties openbaar 
maken.

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Het Europees Parlement 
moet de Commissie kunnen verzoeken om 
de evaluatieverslagen en andere relevante 
informatie over de activiteiten van het 
partnerschap inzake metrologie voor te 
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leggen aan de bevoegde commissie,

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke andere dan in lid 1 vermelde 
lidstaat en elk ander land dat is 
geassocieerd met Horizon Europa, kan aan 
het partnerschap inzake metrologie 
deelnemen, mits die lidstaat of dat land 
voldoet aan de voorwaarde van artikel 4, 
lid 1, punt c). De lidstaat of het land wordt 
beschouwd als een deelnemend land voor 
de doeleinden van dit besluit.

2. Elke andere dan in lid 1 vermelde 
lidstaat en elk ander land dat is 
geassocieerd met Horizon Europa, kan aan 
het partnerschap inzake metrologie 
deelnemen, mits die lidstaat of dat land 
voldoet aan de voorwaarde van artikel 4, 
lid 1, punt c), en de vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek garandeert. 
De lidstaat of het land wordt beschouwd 
als een deelnemend land voor de 
doeleinden van dit besluit.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Derde landen die niet met Horizon 
Europa geassocieerd zijn, mogen 
deelnemen aan het partnerschap inzake 
metrologie mits zij met de Unie een 
internationale overeenkomst inzake 
wetenschappelijke en technologische 
samenwerking sluiten waarin de 
voorwaarden voor hun deelname aan het 
partnerschap inzake metrologie zijn 
vastgelegd en mits zij de goedkeuring 
krijgen van het in artikel 13, lid 3, punt f), 
bedoelde comité van het partnerschap 
inzake metrologie. Indien aan die 
voorwaarden worden voldaan, wordt de 
lidstaat of het land beschouwd als een 
deelnemend land voor de doeleinden van 
dit besluit.

3. Derde landen die niet met Horizon 
Europa geassocieerd zijn, mogen 
deelnemen aan het partnerschap inzake 
metrologie mits zij met de Unie een 
internationale overeenkomst inzake 
wetenschappelijke en technologische 
samenwerking sluiten waarin de 
voorwaarden voor hun deelname aan het 
partnerschap inzake metrologie zijn 
vastgelegd, mits zij voldoen aan de in 
artikel 4, lid 1, onder c), vastgelegde 
voorwaarde en de vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek garanderen, 
en mits zij de goedkeuring krijgen van het 
in artikel 13, lid 3, punt f), bedoelde comité 
van het partnerschap inzake metrologie. 
Indien aan die voorwaarden worden 
voldaan, wordt de lidstaat of het land 
beschouwd als een deelnemend land voor 
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de doeleinden van dit besluit.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een duurzaam en overkoepelend 
Europees metrologisch systeem 
ontwikkelen;

a) een duurzaam, excellent en 
overkoepelend Europees metrologisch 
systeem ontwikkelen om de 
investeringskloof tussen Europa en zijn 
internationale concurrenten te helpen 
overbruggen;

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) garanderen dat innovatieve 
bedrijven de allernieuwste 
metrologiecapaciteiten rechtstreeks in hun 
ecosysteem doorvoeren;

b) garanderen dat innovatieve 
bedrijven de allernieuwste 
metrologiecapaciteiten op grote schaal in 
hun ecosysteem en daarbuiten doorvoeren;

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de invloed van metrologie op 
maatschappelijke uitdagingen met 
betrekking tot de uitvoering van beleid, 
normen en voorschriften vergroten, zodat 
die geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

c) de invloed van metrologie op 
maatschappelijke en ecologische 
uitdagingen met betrekking tot de 
uitvoering van beleid, normen en 
voorschriften op digitaal, economisch, 
industrieel en ecologisch gebied vergroten, 
zodat die geschikt zijn voor het beoogde 
gebruik.
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Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in 2030 binnen het kader van de 
nieuwe Europese metrologienetwerken 
nieuwe onderzoekscapaciteiten te hebben 
ontwikkeld die zich qua kalibratie- en 
meetcapaciteiten minimaal kunnen meten 
met toonaangevende metrologische 
instituten buiten de deelnemende landen;

a) tegen 2030 binnen het kader van de 
nieuwe Europese metrologienetwerken 
nieuwe onderzoekscapaciteiten helpen 
ontwikkelen die zich qua kalibratie- en 
meetcapaciteiten minimaal kunnen meten 
met toonaangevende metrologische 
instituten buiten de deelnemende landen;

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in 2030 de verkoop van nieuwe 
innovatieve producten en diensten 
ondersteunen door het gebruik en de 
invoering van de nieuwe 
metrologiecapaciteiten in belangrijke 
opkomende technologieën;

b) tegen 2030 de verkoop van nieuwe 
innovatieve producten en diensten 
ondersteunen door het gebruik en de 
invoering van de nieuwe 
metrologiecapaciteiten in belangrijke 
opkomende technologieën en 
sleuteltechnologieën;

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bijdragen tot het verkleinen van de 
specifieke vaardighedenkloof in de Unie, 
helpen bij het opbouwen van nieuwe 
kennis, in de context van een leven lang 
leren en de bevordering van vaardigheden 
op het vlak van menselijk kapitaal, en de 
maatschappelijke transformatie 
begeleiden, onder meer door het 
verbeteren van competenties en 
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capaciteiten inzake innovatie;

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in 2030 volledig en doeltreffend 
bijdragen aan het opstellen en uitvoeren 
van gerichte normen en voorschriften die 
overheidsbeleid inzake maatschappelijke 
uitdagingen schragen.

c) in 2030 volledig en doeltreffend 
bijdragen aan het opstellen en uitvoeren 
van gerichte normen en voorschriften die 
overheidsbeleid inzake maatschappelijke, 
economische en ecologische uitdagingen 
schragen.

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 3 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het potentieel van metrologie 
onder eindgebruikers, met inbegrip van 
kmo’s en industriële belanghebbenden, 
benutten als instrument dat bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Unie inzake de digitale en groene 
transitie.

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie 
aan het partnerschap inzake metrologie, 
met inbegrip van de kredieten van de 
Europese Vrijhandelsassociatie en de 
kredieten van derde landen, mag niet hoger 
zijn dan de bijdragen van de deelnemende 
staten aan het partnerschap inzake 

1. De financiële bijdrage van de Unie 
aan het partnerschap inzake metrologie, 
met inbegrip van de kredieten van de 
Europese Vrijhandelsassociatie en de 
kredieten van derde landen, mag niet hoger 
zijn dan de bijdragen van de deelnemende 
staten aan het partnerschap inzake 
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metrologie. De financiële bijdrage van de 
Unie bedraagt maximaal 300 miljoen EUR, 
dat correspondeert met de aanvullende 
bijdragen van de deelnemende staten als 
bedoeld in artikel 1, lid 1.

metrologie. De financiële bijdrage van de 
Unie bedraagt maximaal 300 miljoen EUR, 
dat correspondeert met de aanvullende 
bijdragen van de deelnemende staten als 
bedoeld in artikel 1, lid 1. De bijdrage van 
de Unie wordt op passende wijze in 
evenwicht gebracht met de bijdrage van 
andere geassocieerde derde landen die 
overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) 2021/695 deelnemen 
aan het partnerschap inzake metrologie, 
mits het desbetreffende bedrag ten minste 
gelijk is aan de bijdrage van de 
deelnemende staten.

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële bijdrage van de Unie 
wordt niet gebruikt voor de 
administratieve kosten van het 
partnerschap inzake metrologie.

5. De financiële bijdrage van de Unie 
wordt voor de administratieve kosten van 
het partnerschap inzake metrologie 
gebruikt ter hoogte van maximaal 5 % 
van de in lid 1 bedoelde financiële 
bijdrage van de Unie.

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Financiële bijdragen in het kader 
van door het EFRO, het ESF+, het 
EFMZV, het Elfpo en de faciliteit voor 
herstel en veerkracht medegefinancierde 
programma’s kunnen worden beschouwd 
als een bijdrage van de deelnemende 
lidstaat aan het partnerschap inzake 
metrologie, op voorwaarde dat de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) 2021/1060 van het Europees 
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Parlement en de Raad1 bis en 
Verordeningen ... [de fondsspecifieke 
verordeningen] worden nageleefd. De 
Commissie ontwikkelt eenvoudige en 
praktische richtsnoeren om te 
verduidelijken wat onder een financiële 
bijdrage van een deelnemend land aan het 
partnerschap inzake metrologie wordt 
verstaan.
_____________________
1 bis. Verordening (EU) 2021/1060 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur en de financiële 
regels voor die fondsen en voor het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie, het 
Fonds voor interne veiligheid en het 
instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visumbeleid (PB L 231 
van 30.6.2021, blz. 159).

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2, punt b), bedoelde 
financiële of niet-financiële bijdragen 
dekken de kosten die de deelnemende 
staten maken in verband met de 
administratieve kosten van Euramet voor 
de uitvoering van het partnerschap.

4. De in lid 2, punt b), bedoelde 
financiële of niet-financiële bijdragen 
dekken de kosten die de deelnemende 
staten maken in verband met de 
administratieve kosten van Euramet voor 
de uitvoering van het partnerschap. Die 
administratieve kosten van Euramet 
mogen niet meer bedragen dan 5 % van 
de totale begroting van het partnerschap 
inzake metrologie.
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Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op de waardering van 
de in lid 2, punten a) en b), bedoelde niet-
financiële bijdragen worden de kosten 
vastgesteld volgens de gebruikelijke 
boekhoudkundige methoden van de 
deelnemende landen of de betrokken 
nationale financieringsorganen, de 
toepasselijke boekhoudkundige normen 
van het deelnemende land waar de 
desbetreffende nationale 
financieringsorganen zijn gevestigd, en de 
toepasselijke internationale standaarden 
voor jaarrekeningen en internationale 
standaarden voor financiële verslaglegging. 
De kosten worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke controleur die door de 
deelnemende landen of door de betrokken 
nationale financieringsorganen wordt 
aangewezen. Indien de certificering 
aanleiding geeft tot onduidelijkheid, kan 
de waarderingsmethode door Euramet 
worden geverifieerd. Mocht er daarna nog 
onduidelijkheid zijn, dan kan de Euramet 
een financiële controle met betrekking tot 
de waarderingsmethode uitvoeren.

5. Met het oog op de waardering van 
de in lid 2, punten a) en b), van dit artikel 
bedoelde niet-financiële bijdragen worden 
de kosten vastgesteld volgens een 
geharmoniseerde benadering, met criteria 
en processen die het comité van het 
partnerschap inzake metrologie vaststelt 
overeenkomstig artikel 14 van deze 
verordening. Voor zover mogelijk worden 
bij de verslaglegging over de kosten de in 
Verordening (EU) 2021/695 vastgelegde 
verslagleggingsprocedures gevolgd, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
gebruikelijke boekhoudkundige methoden 
van de deelnemende landen of de 
betrokken nationale financieringsorganen, 
de toepasselijke boekhoudkundige normen 
van het deelnemende land waar de 
desbetreffende nationale 
financieringsorganen zijn gevestigd, en de 
toepasselijke internationale standaarden 
voor jaarrekeningen en internationale 
standaarden voor financiële verslaglegging. 
De kosten worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke controleur die door de 
deelnemende landen of door de betrokken 
nationale financieringsorganen wordt 
aangewezen.

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) acties onder contract in de zin van 
artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 
[XXX] [verordening Horizon Europa] die 
overeenkomstig artikel 7 van dit besluit, en 
voornamelijk in de vorm van subsidies na 

a) acties onder contract in de zin van 
artikel 2, punt 25, van Verordening 
(EU) 2021/695 die overeenkomstig 
artikel 7 van dit besluit, en voornamelijk in 
de vorm van subsidies na door Euramet 
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door Euramet gelanceerde transnationale 
openbare vergelijkende oproepen tot het 
indienen van voorstellen, door Euramet 
worden gefinancierd, met inbegrip van:

gelanceerde transnationale, openbare en 
transparante vergelijkende oproepen tot 
het indienen van voorstellen, door Euramet 
worden gefinancierd, met inbegrip van:

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— ii) metrologisch onderzoek teneinde 
oplossingen aan te dragen voor 
maatschappelijke uitdagingen, met name in 
verband met energie, gezondheid en het 
klimaat, en projecten te ontwikkelen in het 
kader van specifieke Europese 
metrologienetwerken om deze uitdagingen 
aan te pakken;

— ii)metrologisch onderzoek teneinde 
oplossingen aan te dragen voor 
maatschappelijke, economische en 
ecologische uitdagingen, met de klemtoon 
op bijdragen tot duurzame technologieën 
en innovaties in de energiesector en de 
digitale sector en op het gebied van 
gezondheid, milieu en klimaat, en 
projecten te ontwikkelen in het kader van 
specifieke Europese metrologienetwerken 
om deze uitdagingen aan te pakken;

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— (iii) onderzoek met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe 
meetinstrumenten gericht op een 
industriële benutting van nieuwe 
meettechnologieën ter bevordering van 
innovatie in de industrie;

— iii)onderzoek met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe 
meetinstrumenten gericht op een Europese 
industriële en commerciële benutting van 
nieuwe meettechnologieën ter bevordering 
van innovatie in de industrie;

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt a – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— iv) prenormatief en conormatief 
metrologisch onderzoek en onderzoek en 
ontwikkeling ter ondersteuning van 
beleidsuitvoering, regelgeving en voor het 
sneller op de markt brengen van 
innovatieve producten en diensten;

— iv) prenormatief en conormatief 
metrologisch onderzoek en onderzoek en 
ontwikkeling ter ondersteuning van 
beleidsuitvoering, regelgeving en voor het 
sneller op de markt brengen en in de 
samenleving toepassen van duurzame 
innovatieve producten en diensten;

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt a – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- iv bis) uitwisseling van beste 
praktijken inzake metrologisch onderzoek 
dat op nationaal niveau wordt uitgevoerd;

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) activiteiten die door de 
deelnemende staten zonder de in artikel 3 
bedoelde financiële bijdrage van de Unie 
worden gefinancierd en die bestaan uit 
activiteiten voor opbouw van 
metrologische capaciteit op verschillende 
technologische niveaus die tot doel hebben 
in de deelnemende staten een evenwichtig 
en geïntegreerd metrologisch systeem tot 
stand te brengen dat hen in staat stelt hun 
wetenschappelijke en technische 
capaciteiten op het gebied van metrologie 
te ontwikkelen, met inbegrip van 
activiteiten die niet zijn geselecteerd uit de 
in punt a) bedoelde oproepen tot het 
indienen van voorstellen en die in de 
jaarlijkse werkprogramma’s zijn 

b) activiteiten die door de 
deelnemende staten zonder de in artikel 3 
bedoelde financiële bijdrage van de Unie 
worden gefinancierd en die bestaan uit 
activiteiten voor opbouw van 
metrologische capaciteit op verschillende 
technologische niveaus die tot doel hebben 
in de deelnemende staten een zo uitgebreid 
mogelijk, evenwichtig en geïntegreerd 
metrologisch systeem tot stand te brengen 
dat hen in staat stelt hun wetenschappelijke 
en technische capaciteiten op het gebied 
van metrologie te ontwikkelen, met 
inbegrip van activiteiten die niet zijn 
geselecteerd uit de in punt a) bedoelde 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
en die in de jaarlijkse werkprogramma’s 
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beschreven, waaronder: zijn beschreven, waaronder:

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— ii) acties voor de verspreiding en 
exploitatie van de resultaten van 
metrologisch onderzoek;

— ii) acties voor de zo breed mogelijk 
verspreiding en exploitatie in Europa van 
de resultaten van metrologisch onderzoek 
afkomstig uit onder meer de 
bedrijfswereld en kmo’s, met als doel de 
zichtbaarheid van de activiteiten van 
Euramet voor het publiek op een 
gebruikersvriendelijke manier te 
vergroten;

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt b – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- ii bis) activiteiten om de 
bewustwording te vergroten en onderwijs- 
en verspreidingsactiviteiten en -
campagnes te bevorderen, passende 
informatie op de website te verstrekken en 
relevante documentatie te publiceren;

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – punt b – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— iv) de organisatie van externe 
verspreidings- en 
kennisoverdrachtsactiviteiten om het 
partnerschap inzake metrologie te 
bevorderen en het effect ervan te 

— iv) de organisatie van externe 
verspreidings- en 
kennisoverdrachtsactiviteiten om het 
partnerschap inzake metrologie binnen en 
buiten Europa op zo groot mogelijke 
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maximaliseren. schaal te bevorderen en aldus het effect 
ervan te maximaliseren.

Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens de onderwerpen per 
uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen, zoals bedoeld in lid 1, punt a), 
vast te stellen, verzoekt Euramet de 
geïnteresseerde personen of organisaties 
uit de wereld van het metrologisch 
onderzoek, alsook de gebruikers, om 
mogelijke onderzoeksthema’s aan te 
dragen.

2. Alvorens de onderwerpen per 
uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen, zoals bedoeld in lid 1, punt a), 
vast te stellen, verzoekt Euramet 
geïnteresseerde personen of organisaties, 
kmo’s inbegrepen, en in het algemeen de 
wereld van het metrologisch onderzoek 
publiekelijk om op transparante wijze 
mogelijke onderzoeksthema’s aan te 
dragen. De agenda, de lijst van 
deelnemers en de notulen worden tijdig op 
haar website gepubliceerd.

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Euramet monitort de uitvoering van 
alle activiteiten van het jaarlijkse 
werkprogramma en brengt daarover 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie.

7. Euramet monitort de uitvoering van 
alle activiteiten van het jaarlijkse 
werkprogramma en brengt daarover 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie, 
zonder dat dit de administratieve lasten 
voor de begunstigden vergroot. Het 
jaarverslag wordt tijdig openbaar gemaakt 
op de website van Euramet.

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regels voor deelname en verspreiding Regels voor deelname, open wetenschap 
en verspreiding

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, 
van de verordening Horizon Europa kan 
het jaarlijkse werkprogramma in naar 
behoren gemotiveerde gevallen voorzien in 
een beperking van de rol van coördinator 
bij acties onder contract tot NMI’s en SI’s 
van de deelnemende staten om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen evenals de 
bijdragedoelstellingen van de deelnemende 
staten worden gehaald.

2. Voor alle in artikel 6, lid 1, onder 
a), bedoelde activiteiten gelden de regels 
voor de deelname aan, open wetenschap 
en verspreiding van Horizon Europa, 
zoals vastgelegd in 
Verordening (EU) 2021/695. Daarnaast 
kan het jaarlijkse werkprogramma, 
overeenkomstig artikel 13, lid 1, van 
Verordening (EU) 2021/695 in naar 
behoren gemotiveerde gevallen en na 
raadpleging van de stuurgroep voorzien in 
een beperking van de rol van coördinator 
bij acties onder contract tot NMI’s en SI’s 
van de deelnemende staten om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen evenals de 
bijdragedoelstellingen van de deelnemende 
staten worden gehaald.

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Euramet zorgt voor passende 
interactie met NMI’s en SI’s bij de in 
artikel 6, lid 1, punt a), bedoelde acties 
onder contract, overeenkomstig de 
aanwijzing door de bevoegde nationale 
autoriteit. Euramet stimuleert en 
ondersteunt ook de deelname van andere 
entiteiten aan alle oproepen.

3. Euramet zorgt voor passende 
interactie met NMI’s en SI’s bij de in 
artikel 6, lid 1, punt a), bedoelde acties 
onder contract, overeenkomstig de 
aanwijzing door de bevoegde nationale 
autoriteit. Euramet stimuleert en 
ondersteunt ook de deelname van andere 
entiteiten, met inbegrip van kmo’s, aan 
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alle oproepen.

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de deelnemende staten niet 
bijdragen aan de financiering van het 
partnerschap inzake metrologie, slechts 
gedeeltelijk bijdragen of de in artikel 5 
bedoelde termijnen voor de bijdragen niet 
in acht nemen, kan de Commissie de in 
artikel 3 bedoelde financiële bijdrage van 
de Unie beëindigen, evenredig verlagen of 
schorsen. Het besluit van de Commissie 
vormt geen beletsel voor de terugbetaling 
van reeds door de deelnemende staten 
gemaakte subsidiabele kosten voordat het 
besluit om de financiële bijdrage van de 
Unie te beëindigen, evenredig te verlagen 
of te schorsen aan het 
metrologiepartnerschap is meegedeeld.

2. Indien de deelnemende staten niet 
bijdragen aan de financiering van het 
partnerschap inzake metrologie, slechts 
gedeeltelijk bijdragen of de in artikel 5 
bedoelde termijnen voor de bijdragen niet 
in acht nemen, kan de Commissie als 
laatste redmiddel de in artikel 3 bedoelde 
financiële bijdrage van de Unie beëindigen, 
evenredig verlagen of schorsen. Het besluit 
van de Commissie vormt geen beletsel 
voor de terugbetaling van reeds door de 
deelnemende staten gemaakte subsidiabele 
kosten voordat het besluit om de financiële 
bijdrage van de Unie te beëindigen, 
evenredig te verlagen of te schorsen aan 
het metrologiepartnerschap is meegedeeld.

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Audits achteraf van uitgaven voor 
acties onder contract zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 1, punt a), worden in 
overeenstemming met artikel 48 van 
Verordening (EU) … [Horizon Europa] 
(EU) [XXX] [] verricht door Euramet.

1. Audits achteraf van uitgaven voor 
acties onder contract zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 1, punten a) en b), worden in 
overeenstemming met artikel 48 van 
Verordening (EU) 2021/695.
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Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met het oog op administratieve 
vereenvoudiging voor de begunstigden 
moeten dubbele audits worden vermeden 
en moeten de auditregels duidelijk, 
consistent en coherent zijn.

Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de samenstelling van de 
organen die het partnerschap inzake 
metrologie besturen, wordt het beginsel 
van genderevenwicht in acht genomen.

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het comité van het partnerschap 
inzake metrologie beheert het partnerschap 
inzake metrologie om ervoor te zorgen dat 
het partnerschap inzake metrologie zijn 
doelstellingen bereikt.

1. Het comité van het partnerschap 
inzake metrologie beheert het partnerschap 
inzake metrologie op transparante wijze 
en zorgt ervoor dat het partnerschap inzake 
metrologie zijn doelstellingen bereikt.

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 3 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) beslissingen te nemen over de 
strategische agenda voor onderzoek en 
ontwikkeling;

a) beslissingen te nemen over de 
strategische agenda voor onderzoek en 
ontwikkeling en deze beslissingen 
openbaar toegankelijk maken;

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het jaarlijkse werkprogramma vast 
te stellen na goedkeuring door de 
Commissie en na raadpleging van de in 
artikel 15 bedoelde stuurgroep;

c) het jaarlijkse werkprogramma vast 
te stellen en openbaar toegankelijk te 
maken na goedkeuring door de Commissie 
en na raadpleging van de in artikel 15 
bedoelde stuurgroep;

Amendement 53

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) beslissingen te nemen over de 
selectie van de te financieren projecten op 
basis van de ranglijsten naar aanleiding van 
de beoordelingen van de in artikel 6, lid 1, 
punt a), bedoelde oproep tot het indienen 
van voorstellen;

d) beslissingen te nemen over de 
selectie van de te financieren projecten op 
basis van de ranglijsten naar aanleiding van 
de beoordelingen van de in artikel 6, lid 1, 
punt a), bedoelde oproep tot het indienen 
van voorstellen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de gender- en geografische 
diversiteit en met de deelname van kmo’s, 
in overeenstemming met artikel 28 van 
Verordening (EU) 2021/695.
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Amendement 54

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) maatregelen te nemen om 
nieuwkomers, met name kmo’s, 
universiteiten, onderzoeksorganisaties en 
maatschappelijke organisaties, te 
betrekken bij de activiteiten en acties van 
het partnerschap inzake metrologie;

Amendement 55

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 3 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zijn goedkeuring te hechten aan de 
deelname aan het partnerschap inzake 
metrologie van derde landen die niet met 
Horizon Europa geassocieerd zijn, mits dat 
derde land met de Unie een internationale 
overeenkomst als bedoeld in artikel 1, 
lid 3, heeft gesloten.

f) zijn goedkeuring te hechten aan de 
deelname aan het partnerschap inzake 
metrologie van derde landen die niet met 
Horizon Europa geassocieerd zijn, mits dat 
derde land voldoet aan de in artikel 1, 
lid 3, genoemde voorwaarden.

Amendement 56

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie heeft de status van 
waarnemer bij de vergaderingen van het 
comité van het partnerschap inzake 
metrologie. Voor de goedkeuring van het 
jaarlijkse werkprogramma door het comité 
van het partnerschap inzake metrologie is 
echter voorafgaande toestemming van de 
Commissie vereist. Het comité van het 
partnerschap inzake metrologie nodigt de 
Commissie uit voor zijn vergaderingen en 
zendt de Commissie alle relevante 

4. De Commissie heeft de status van 
waarnemer bij de vergaderingen van het 
comité van het partnerschap inzake 
metrologie. Voor de goedkeuring van het 
jaarlijkse werkprogramma door het comité 
van het partnerschap inzake metrologie is 
echter voorafgaande toestemming van de 
Commissie vereist. Het comité van het 
partnerschap inzake metrologie nodigt de 
Commissie uit voor zijn vergaderingen en 
zendt de Commissie alle relevante 
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documenten toe. De Commissie kan 
deelnemen aan de besprekingen van het 
comité van het partnerschap inzake 
metrologie.

documenten toe. De Commissie kan 
deelnemen aan de besprekingen van het 
comité van het partnerschap inzake 
metrologie. De ontwerpagenda, de 
deelnemers en de notulen van de 
vergaderingen van het comité van het 
partnerschap inzake metrologie worden 
tijdig openbaar gemaakt op de website van 
Euramet.

Amendement 57

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie richt een stuurgroep 
op. De stuurgroep is een adviesorgaan van 
het partnerschap inzake metrologie en 
verstrekt advies over de nieuwe prioriteiten 
voor metrologisch onderzoek op Europees 
niveau aan het partnerschap inzake 
metrologie. Dit houdt met name in dat zij:

1. De Commissie richt een stuurgroep 
op die zorgt voor een evenwichtige 
geografische vertegenwoordiging en 
genderbalans en die beschikt over een 
evenwichtige verdeling wat de vereiste 
competenties en deskundigheid betreft. De 
stuurgroep is een adviesorgaan van het 
partnerschap inzake metrologie en 
verstrekt het partnerschap inzake 
metrologie advies over de nieuwe 
prioriteiten voor metrologisch onderzoek 
op Europees niveau en over de wijze 
waarop het effect van zijn onderzoek op de 
Europese industrie, economie en 
samenleving kan worden vergroot. Dit 
houdt met name in dat zij:

Amendement 58

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) opkomende technologieën en 
markten in kaart brengt waar metrologisch 
onderzoek in de toekomst relevant kan 
worden;

a) opkomende technologieën, 
innovaties, markten en industriële 
toepassingen in kaart brengt waarvoor 
metrologisch onderzoek en innovatie in de 
toekomst relevant kunnen worden;
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Amendement 59

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onderzoeksgebieden in kaart brengt 
die bijdragen tot de goede werking van de 
eengemaakte markt, met inbegrip van 
relevante regelgeving en normen;

b) onderzoeksgebieden in kaart brengt 
die bijdragen tot de goede werking van de 
eengemaakte markt en tot de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
Unie om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken, met 
inbegrip van relevante regelgeving en 
normen;

Amendement 60

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De stuurgroep bestaat uit 12 leden: 2. De stuurgroep bestaat uit 18 leden: 

Amendement 61

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 5 vertegenwoordigers van 
verschillende Europese partnerschappen 
die zijn opgezet overeenkomstig 
Verordening [(EU) [XXX] [Horizon 
Europa] met private partners als 
vertegenwoordigers van de industrie. De 
Commissie wijst de vertegenwoordigers op 
een open en transparante wijze aan;

b) 5 vertegenwoordigers van 
verschillende Europese partnerschappen 
die zijn opgezet overeenkomstig 
Verordening (EU) 2021/695. De 
Commissie wijst de vertegenwoordigers op 
een open en transparante wijze aan en 
zorgt daarbij voor verscheidenheid qua 
deskundigheid en achtergrond;
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Amendement 62

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) zes vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke 
gemeenschap, die door de Commissie 
worden benoemd na een open en 
transparante procedure, naar aanleiding 
van een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, waarbij wordt 
toegezien op een evenwichtige 
geografische vertegenwoordiging en 
gendervertegenwoordiging, en die de 
nodige competenties en knowhow bezitten 
met betrekking tot de relevante technische 
domeinen en de opdracht hebben 
onafhankelijke, wetenschappelijk 
onderbouwde aanbevelingen te doen;

Amendement 63

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke 
gemeenschap, met inbegrip van 
maatschappelijke organisaties, geven 
advies over de wetenschappelijke 
prioriteiten die in het werkprogramma 
moeten worden gesteld, verstrekken op 
verzoek van het comité van het 
partnerschap inzake metrologie 
onafhankelijk advies en onafhankelijke 
analyses over specifieke kwesties, 
beoordelen de resultaten van door het 
partnerschap inzake metrologie 
gefinancierde acties op het gebied van 
technologie en innovatie en monitoren de 
wetenschappelijke resultaten in 
aangrenzende sectoren.
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Amendement 64

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Alle aanbevelingen van de 
stuurgroep worden openbaar gemaakt.

Amendement 65

Voorstel voor een besluit
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Europees Parlement kan de 
Commissie verzoeken om de 
evaluatieverslagen en andere relevante 
informatie over de activiteiten van het 
partnerschap inzake metrologie voor te 
leggen aan de bevoegde commissie.

Amendement 66

Voorstel voor een besluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse en een eindevaluatie van het 
partnerschap inzake metrologie in het 
kader van de evaluaties van Horizon 
Europa, zoals gespecificeerd in artikel 47 
van Verordening (EU)... [Horizon 
Europa].

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse en een eindevaluatie van het 
partnerschap inzake metrologie in het 
kader van de evaluaties van Horizon 
Europa, zoals gespecificeerd in artikel 47 
van Verordening (EU) 2021/695, en wordt 
hiervoor bijgestaan door externe 
onafhankelijke deskundigen die aan de 
hand van een openbare en transparante 
procedure zijn geselecteerd.



RR\1236948NL.docx 37/46 PE692.641v02-00

NL

Amendement 67

Voorstel voor een besluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de evaluaties wordt nagegaan 
hoe het partnerschap inzake metrologie zijn 
opdracht vervult en doelstellingen 
verwezenlijkt, worden al zijn activiteiten 
behandeld en wordt beoordeeld wat zijn 
Europese meerwaarde, doeltreffendheid, 
efficiëntie, met inbegrip van openheid en 
transparantie, de relevantie van de 
activiteiten en de samenhang en/of 
complementariteit ervan met relevant 
regionaal, nationaal en Uniebeleid is, met 
inbegrip van synergieën met andere 
onderdelen van Horizon Europa (zoals 
missies, clusters of thematische/specifieke 
programma’s). De evaluaties houden 
rekening met de standpunten van de 
belanghebbenden, zowel op Europees als 
op nationaal niveau, en omvatten in 
voorkomend geval ook een beoordeling 
van de wetenschappelijke, 
maatschappelijke, economische en 
technologische langetermijneffecten van de 
voorgaande initiatieven. Zij omvatten, in 
voorkomend geval, een beoordeling van de 
meest doeltreffende 
beleidsinterventiemethode voor 
toekomstige acties, alsook van de 
relevantie en samenhang van eventuele 
hernieuwing van het partnerschap inzake 
metrologie, gezien de algemene 
beleidsprioriteiten en het onderzoeks- en 
innovatielandschap, met inbegrip van de 
positionering ten opzichte van andere 
initiatieven die door het kaderprogramma 
Horizon Europa worden ondersteund.

2. Bij de evaluaties wordt nagegaan 
hoe het partnerschap inzake metrologie zijn 
opdracht vervult en doelstellingen 
verwezenlijkt, worden al zijn activiteiten 
behandeld en wordt beoordeeld wat zijn 
Europese meerwaarde, doeltreffendheid, 
efficiëntie, met inbegrip van openheid en 
transparantie, de relevantie van de 
activiteiten van onder meer de 
bedrijfswereld en kmo’s, en de samenhang 
en/of complementariteit van de activiteiten 
met relevant regionaal, nationaal en 
Uniebeleid is, met inbegrip van synergieën 
met andere onderdelen van Horizon Europa 
(zoals andere partnerschappen, missies, 
clusters of thematische/specifieke 
programma’s). Daartoe moet de 
Commissie duidelijke, eenvoudige en 
concrete richtsnoeren ontwikkelen om 
verschillende soorten synergieën tot stand 
te brengen (met name met betrekking tot 
de overdracht van middelen, alternatieve 
financiering, cumulatieve financiering en 
geïntegreerde financiering). De evaluaties 
houden rekening met de standpunten van 
de belanghebbenden, zowel op Europees 
als op nationaal niveau, en omvatten in 
voorkomend geval ook een beoordeling 
van de wetenschappelijke, 
maatschappelijke, economische, 
ecologische en technologische 
langetermijneffecten van de voorgaande 
initiatieven. Zij omvatten, in voorkomend 
geval, een beoordeling van de meest 
doeltreffende beleidsinterventiemethode 
voor toekomstige acties, alsook van de 
relevantie en samenhang van eventuele 
hernieuwing van het partnerschap inzake 
metrologie, gezien de algemene 
beleidsprioriteiten en het onderzoeks- en 
innovatielandschap, met inbegrip van de 
positionering ten opzichte van andere 
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initiatieven die door het kaderprogramma 
Horizon Europa worden ondersteund. Door 
het uitvoeren van deze evaluaties houdt de 
Commissie ten volle rekening met de 
administratieve gevolgen voor het 
partnerschap inzake metrologie en stelt zij 
alles in het werk om de administratieve 
lasten te beperken en ervoor te zorgen dat 
het evaluatieproces eenvoudig en volledig 
transparant blijft.

Amendement 68

Voorstel voor een besluit
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie publiceert en 
verspreidt de resultaten en conclusies van 
de evaluaties en legt deze voor aan het 
Europees Parlement.

Amendement 69

Voorstel voor een besluit
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Euramet voegt informatie over 
ingediende en gefinancierde voorstellen 
van het partnerschap inzake metrologie 
toe aan de gemeenschappelijke databank 
van Horizon Europa die is opgericht 
krachtens artikel 50 van 
Verordening (EU) 2021/695.

Amendement 70

Voorstel voor een besluit
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 17 garandeert Onverminderd artikel 17 garandeert 
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Euramet de bescherming van 
vertrouwelijke informatie waarvoor geldt 
dat openbaarmaking ervan buiten de 
instellingen en andere organen of instanties 
van de Unie de belangen van haar leden of 
van deelnemers aan de activiteiten van het 
partnerschap inzake metrologie zou kunnen 
schaden. Dergelijke vertrouwelijke 
informatie omvat, maar is niet beperkt tot 
persoonlijke, commerciële, gevoelige, niet-
gerubriceerde en gerubriceerde informatie.

Euramet de bescherming van 
vertrouwelijke informatie waarvoor geldt 
dat openbaarmaking ervan buiten de 
instellingen en andere organen of instanties 
van de Unie de belangen van haar leden of 
van deelnemers aan de activiteiten van het 
partnerschap inzake metrologie zou kunnen 
schaden. Dergelijke vertrouwelijke 
informatie omvat, maar is niet beperkt tot 
persoonlijke, commerciële, gevoelige, niet-
gerubriceerde en gerubriceerde informatie. 
Indien EURAMET bepaalde informatie 
niet openbaar maakt, geeft zij aan 
waarom zij dit niet doet.

Amendement 71

Voorstel voor een besluit
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Euramet, haar organen en 
personeel, en de organen van het 
partnerschap inzake metrologie, vermijden 
enig belangenconflict bij de uitvoering van 
hun activiteiten.

1. Euramet, haar organen en 
personeel, en de organen van het 
partnerschap inzake metrologie, vermijden 
enig belangenconflict bij de uitvoering van 
hun activiteiten. Indien een 
belangenconflict wordt vastgesteld, maakt 
Euramet dat belangenconflict openbaar 
en neemt zij passende en doeltreffende 
maatregelen.

Amendement 72

Voorstel voor een besluit
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden van het comité van het 
partnerschap inzake metrologie, de 
stuurgroep en het secretariaat van 
Euramet maken een volledige verklaring 
openbaar over al hun beroepsactiviteiten, 
financiële belangen en mogelijke 
belangenconflicten en houden deze 
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verklaring actueel. De verklaringen 
bevatten op eenvoudige en transparante 
wijze de volgende informatie:
a) naam en beroep van het lid, en 
details van zijn/haar lidmaatschap van 
raden of comités van particuliere 
ondernemingen, niet-gouvernementele 
organisaties en verenigingen;
b) deelnemingen van het lid in 
vennootschappen en partnerschappen met 
potentiële gevolgen voor het 
overheidsbeleid of waarbij het lid door 
zijn/haat deelneming aanzienlijke invloed 
heeft op de zakelijke belangen van de 
vennootschap of het partnerschap.
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TOELICHTING

Inleiding

Naarmate de technologische verfijning en de uitdagingen waarmee de mensheid wordt 
geconfronteerd, toenemen, groeit ook de behoefte aan nauwkeurige metingen. Om vooruitgang 
te boeken en op de goede weg te blijven, hebben we efficiënte manieren nodig om onzekerheden 
te benaderen. Metrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met alle theoretische en 
praktische aspecten van metingen, en vormt dan ook een essentieel instrument voor alle 
kennisgebieden. Metrologie maakt wetenschap werkbaar. Metrologie maakt technologie 
werkbaar. Dankzij metrologie evolueren samenlevingen. Metrologie stelt ons in staat te weten 
waar we staan, of we nu moeten reageren op een pandemie of ongeziene veranderingen moeten 
doorvoeren, zoals de groene en digitale transitie.

In haar ‘voorstel betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten 
gezamenlijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie’ erkent de Europese 
Commissie ten volle dat “metrologie voor alle andere wetenschappelijke en technologische 
gebieden cruciale mogelijkheden schept” en “een belangrijke aanjager [is] voor economische 
en sociale activiteiten”. Het voorgestelde nieuwe partnerschap bouwt voort op de successen van 
het Europees onderzoeksprogramma Metrologie (EMRP) en het Europees programma voor 
innovatie en onderzoek op het gebied van de metrologie (Empir), maar het legt de lat aanzienlijk 
hoger en heeft als ambitie nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hierbij gaat het met name om alle 
uitdagingen die verband houden met andere prioriteiten van de Unie, zoals de Europese Green 
Deal, “Een economie die werkt voor de mensen”, “Een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk”, “De Europese manier van leven beschermen”, “Een sterker Europa in de wereld” en 
“Een nieuwe impuls voor Europese democratie”.

Het Europees Metrologiepartnerschap heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat metrologische 
oplossingen in Europa uiterlijk tegen 2030 minstens even goed zijn als die van de wereldtop, 
namelijk de Verenigde Staten, China en India. Het partnerschap stelt ook een nieuwe reeks 
aanbevelingen voor die voortvloeien uit een tussentijdse evaluatie van Empir die in 2017 door 
een onafhankelijke externe deskundigengroep is uitgevoerd. 

Deze aanbevelingen betreffen onder meer het versterken van de strategische component van 
metrologie, met een veel grotere betrokkenheid tussen de nationale metrologie-instituten en 
andere belanghebbenden, het versterken van de rol van belanghebbenden zoals universiteiten 
en het bedrijfsleven, en het proactief ontwikkelen van metrologische toepassingen voor 
opkomende wetenschappelijke gebieden en met meer aandacht voor belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen. 

De rapporteur is het eens met de diagnose en ambities van de Commissie. De amendementen 
in dit verslag liggen dan ook in het verlengde hiervan en omvatten voornamelijk specifieke 
aanvullingen die het voorstel - dat al goed was - misschien nog kunnen verbeteren. 

Beginselen

Dit verslag gaat uit van het standpunt dat metrologie een wetenschap is die alle kennisgebieden 
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ten goede komt en van invloed is op de hele samenleving en economie, en daarom opener, 
transparanter en toegankelijker moet zijn voor alle belanghebbenden. Het toepassingsgebied 
van een publiek-publiek partnerschap mag niet beperkt blijven tot gecentraliseerde nationale 
projecten. Integendeel, de nationale metrologie-instituten moeten actief streven naar 
samenwerking met andere belanghebbenden, in het bijzonder universiteiten en bedrijven, en 
met name via open oproepen tot het indienen van projecten en een beleid van proactieve 
openbaarmaking van relevante informatie. Het partnerschap moet ook de dialoog met de 
samenleving, de actoren van de samenleving en de burgers stimuleren. Daartoe moet het 
partnerschap meer bewustmakingscampagnes en communicatieactiviteiten opzetten en meer 
inspanningen doen om vaardigheden en competenties te versterken. Even belangrijk is de 
afstemming tussen de projecten en de prioriteiten van de Europese Unie, met name met de 
groene en digitale transitie. Het moet mogelijk zijn om op eenvoudige en doeltreffende wijze 
synergieën en complementariteiten tot stand te brengen met de doelstellingen, het beleid en de 
programma’s van de Unie, met name met regionale fondsen, Invest EU en de fondsen voor 
herstel en veerkracht. Het partnerschap moet wetenschappelijke excellentie bevorderen en 
belonen en de toepassing en het systematische gebruik van onderzoeks- en innovatieresultaten 
ondersteunen. Daartoe moet de nieuwe stuurgroep vertegenwoordigers van alle relevante 
belanghebbenden omvatten en zorgen voor een sterkere band tussen de activiteiten van het 
metrologiepartnerschap en de wetenschap. Deze interactie moet naar beneden toe worden 
gestimuleerd, zoals voorgesteld door de Commissie, door de ontwikkeling van relevante 
metrologische toepassingen, maar ook naar boven toe, door verstandig gebruik te maken van 
beter wetenschappelijk advies van de stuurgroep om input te leveren aan het comité van het 
partnerschap inzake metrologie.

Belangrijkste maatregelen

Om de genoemde prioriteiten te verwezenlijken, hebben we vijf hoofdlijnen voor actie 
vastgesteld: Openheid en transparantie, versterkte dialoog met de samenleving, 
vereenvoudiging, afstemming en synergieën, versterkte banden met de wetenschap.

--------

1) Openheid en transparantie:
- alle acties en activiteiten worden geselecteerd op basis van open, transparante en 

vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen; dezelfde criteria moeten 
gelden voor de selectie van de Europese metrologienetwerken;

- nieuwkomers, met name kmo’s, universiteiten en onderzoeksorganisaties, moeten 
beter bij de activiteiten worden betrokken;

- de voorwaarden voor de behandeling van voorstellen met een gelijke score kunnen 
aanvullende criteria omvatten, bijvoorbeeld de betrokkenheid van kmo’s, de 
eerbiediging van het genderevenwicht en optimale geografische diversiteit;

2) Versterkte dialoog met de samenleving:
- de oproepen tot het indienen van voorstellen moeten meer zichtbaarheid krijgen en 

net als alle andere initiatieven van Horizon Europa moet het partnerschap inzake 
metrologie deze oproepen publiceren in de gepaste databanken;

- de activiteiten van het partnerschap en de resultaten van de projecten ervan moeten 
op zodanige wijze worden bevorderd dat de deelname en de geografische 
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diversiteit toenemen, en hiertoe moet er bijzondere aandacht worden besteed aan 
specifieke bewustmakingsactiviteiten en voorlichtings- en 
verspreidingsactiviteiten en -campagnes;

- het partnerschap verkeert in een goede positie om bij te dragen aan het verkleinen 
van de specifieke-vaardighedenkloof in de hele Unie; hiertoe moet het actief 
samenwerken met de relevante belanghebbenden om opleidingsmogelijkheden voor 
het aanleren van vaardigheden en voor omscholing te creëren en de groene en 
digitale transitie voor te bereiden;

3) Vereenvoudiging:
- er moet altijd rekening worden gehouden met de administratieve impact, met name 

in het kader van de periodieke evaluaties, die eenvoudig en transparant moeten 
worden gehouden; het partnerschap moet altijd proberen de administratieve lasten 
te verminderen;

- de administratieve kosten moeten worden afgestemd op Horizon Europa en mogen 
niet meer bedragen dan 5 % van de totale begroting;

4) Afstemming en synergieën:
- met de strategische prioriteiten van de Unie, met name die die verband houden met 

de groene strategie en de gegevensstrategie van de EU; 
- met alle relevante programma’s en fondsen, niet alleen de regionale (EFRO, ESF+, 

EFMZV, Elfpo), maar ook de programma’s en fondsen die voortvloeien uit de 
faciliteit voor herstel en veerkracht en die eveneens kunnen worden gebruikt als 
aanvulling op de bijdragen van de lidstaten;

- met de andere partnerschappen en gemeenschappelijke ondernemingen, missies en 
instrumenten van Horizon Europa;

- wat de bevordering van doeltreffende synergieën betreft, moet de Commissie 
duidelijke, eenvoudige en concrete richtsnoeren ontwikkelen om te zorgen voor 
verschillende soorten synergieën (i.e. de overdracht van middelen, alternatieve 
financiering, cumulatieve financiering en geïntegreerde financiering);

5) Versterkte banden met de wetenschap:
- wetenschappelijke excellentie moet worden gewaarborgd door de eerbiediging en 

bevordering van de academische vrijheid en de hoogste normen inzake 
wetenschappelijke integriteit;

- het partnerschap houdt bij de uitvoering van al zijn activiteiten rekening met de 
recentste wetenschappelijke kennis en de recentste bevindingen van fundamenteel 
onderzoek, en het ondersteunt de toepassing en een systematischer gebruik van 
binnen de Unie gegenereerde onderzoeks- en innovatieresultaten;

- in de stuurgroep van het partnerschap inzake metrologie zijn geen actieve 
wetenschappers opgenomen; daarom wordt voorgesteld het aantal leden van de 
stuurgroep op te trekken tot 18 en 6 vertegenwoordigers van de Europese 
wetenschappelijke gemeenschap in de groep op te nemen;

- de vertegenwoordigers van de Europese wetenschappelijke gemeenschap moeten 
onafhankelijk advies en onafhankelijke analyses kunnen verstrekken over de in het 
werkprogramma op te nemen wetenschappelijke prioriteiten, en de 
wetenschappelijke vooruitgang in aangrenzende sectoren kunnen volgen;

- om fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek beter aan elkaar te koppelen 
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en om een heuse innovatiepijplijn in het leven te roepen, met collaboratieve 
toepassingen naar boven en naar beneden toe, moet het partnerschap inzake 
metrologie streven naar een structurelere synergie met gezamenlijke 
onderzoekswerkprogramma’s en met de Europese Onderzoeksraad;

- tot slot moet het partnerschap inzake metrologie ook meewerken aan de 
inspanningen om de verspreiding van talent te verbeteren en braindrain tegen te 
gaan. 
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