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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym 
wspólnie przez kilka państw członkowskich
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2021)0089),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 185 oraz art. 188 akapit drugi Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0083/2021),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0242/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. proponuje, by akt ten był cytowany jako „decyzja w sprawie uczestnictwa Unii 
w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka 
państw członkowskich”;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

1 Dz.U. C z , s. .
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W celu osiągnięcia jak 
największego wpływu finansowania 
unijnego oraz najskuteczniejszego wkładu 
w realizację celów politycznych Unii 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [XXX]9 
ustanowiono program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa”, czyli ramy polityki i ramy prawne 
dotyczące partnerstw europejskich, 
w których uczestniczą partnerzy z sektora 
prywatnego lub publicznego. Partnerstwa 
europejskie stanowią kluczowy element 
podejścia politycznego w ramach 
programu „Horyzont Europa”. 
Ustanowiono je w celu realizacji 
priorytetów Unii określonych w programie 
„Horyzont Europa” oraz zapewnienia 
wyraźnego wpływu na Unię i jej obywateli, 
który można skuteczniej osiągnąć 
w ramach partnerstwa, za pomocą 
strategicznej wizji podzielanej 
i realizowanej przez partnerów, a nie tylko 
przez samą Unię.

(1) W celu osiągnięcia jak 
największego wpływu finansowania 
unijnego oraz najskuteczniejszego wkładu 
w realizację celów politycznych Unii 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/6959 
ustanowiono program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa”, czyli ramy polityki i ramy prawne 
dotyczące partnerstw europejskich, 
w których uczestniczą partnerzy z sektora 
prywatnego lub publicznego. Partnerstwa 
europejskie stanowią kluczowy element 
podejścia politycznego w ramach 
programu „Horyzont Europa”. 
Ustanowiono je w celu realizacji 
zobowiązań i priorytetów Unii określonych 
w programie „Horyzont Europa” oraz 
zapewnienia wyraźnego wpływu na Unię, 
jej obywateli i środowisko, który można 
skuteczniej osiągnąć w ramach 
partnerstwa, za pomocą strategicznej wizji 
podzielanej i realizowanej przez partnerów, 
a nie tylko przez samą Unię.

__________________ __________________
9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady [XXX] [data] r. 
ustanawiające program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa” (Dz.U. C […] z […], s. [...]). 
[Proszę wstawić pełne odniesienie]

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z 
dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające 
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji „Horyzont Europa” 
oraz zasady uczestnictwa i 
upowszechniania obowiązujące w tym 
programie oraz uchylające rozporządzenia 
(UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 
(Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W szczególności oczekuje się, że (2) W szczególności oczekuje się, że 
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partnerstwa europejskie w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i europejska 
konkurencyjność przemysłowa” programu 
„Horyzont Europa” odegrają istotną rolę 
w realizacji strategicznych celów 
dotyczących przyspieszenia transformacji 
w kierunku osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
ekologicznej i cyfrowej Europy, a także 
przyczynią się do ożywienia 
gospodarczego10. Partnerstwa europejskie 
mają kluczowe znaczenie dla sprostania 
złożonym wyzwaniom transgranicznym, 
które wymagają zintegrowanego podejścia. 
Umożliwiają zajęcie się niedociągnięciami 
transformacyjnymi, systemowymi 
i rynkowymi poprzez zebranie szerokiego 
grona podmiotów ze wszystkich 
łańcuchów wartości i ekosystemów 
przemysłowych w celu wypracowania 
wspólnej wizji oraz przełożenia jej na 
konkretne plany działania i skoordynowaną 
realizację działań. Ponadto umożliwiają 
skupienie wysiłków i zasobów na 
wspólnych priorytetach w celu rozwiązania 
złożonych przyszłych wyzwań.

partnerstwa europejskie w ramach filaru 
„Globalne wyzwania i europejska 
konkurencyjność przemysłowa” programu 
„Horyzont Europa” odegrają istotną rolę w 
realizacji strategicznych założeń 
dotyczących szybszego osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego oraz przejścia 
na ekologiczną, cyfrową i strategicznie 
autonomiczną Europę, a jednocześnie 
przyczynią się do odbudowy zwiększającej 
odporność społeczną, gospodarczą i 
środowiskową10, a także będą propagować 
efektywność energetyczną i korzystanie z 
odnawialnych źródeł energii. Partnerstwa 
europejskie mają kluczowe znaczenie dla 
sprostania złożonym wyzwaniom 
transgranicznym, które wymagają 
zintegrowanego podejścia. Umożliwiają 
zajęcie się niedociągnięciami 
transformacyjnymi, systemowymi i 
rynkowymi poprzez zebranie szerokiego 
grona podmiotów ze wszystkich 
łańcuchów wartości, obszarów badań i 
innowacji oraz ekosystemów 
przemysłowych w celu wypracowania 
wspólnej wizji oraz przełożenia jej na 
konkretne plany działania i skoordynowaną 
realizację działań. Ponadto umożliwiają 
skupienie wysiłków i zasobów na 
wspólnych priorytetach w celu rozwiązania 
złożonych przyszłych wyzwań, aby 
przynosić korzyści społeczeństwu.

__________________ __________________
10 Komisja Europejska (2018), Ocena 
skutków programu „Horyzont Europa”, 
SWD(2018) 307.

10 Komisja Europejska (2018), Ocena 
skutków programu „Horyzont Europa”, 
SWD(2018) 307.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Partnerstwo w dziedzinie 
metrologii powinno realizować swoją 
misję i cele w sposób jasny, prosty i 
elastyczny, aby zwiększyć atrakcyjność dla 
przemysłu, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz wszystkich 
innych zainteresowanych podmiotów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Aby zagwarantować doskonałość 
naukową oraz zgodnie z art. 13 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
państwa uczestniczące w partnerstwie w 
dziedzinie metrologii powinny szanować 
wolność akademicką, w szczególności 
swobodę prowadzenia badań naukowych, 
oraz promować najwyższe standardy 
rzetelności naukowej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zrealizować priorytety 
i wywrzeć wpływ, partnerstwa europejskie 
należy tworzyć za pomocą szerokiego 
zaangażowania odpowiednich 
zainteresowanych stron z całej Europy, 
w tym przemysłu, organizacji badawczych, 
podmiotów realizujących misję publiczną 
na poziomie lokalnym, regionalnym, 

(3) Aby zrealizować priorytety 
i wywrzeć wpływ, partnerstwa europejskie 
należy tworzyć za pomocą szerokiego 
zaangażowania odpowiednich 
zainteresowanych stron z całej Europy, 
w tym przemysłu, uczelni wyższych, 
organizacji badawczych, podmiotów 
realizujących misję publiczną na poziomie 
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krajowym lub międzynarodowym oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
takich jak fundacje, które wspierają 
badania naukowe i innowacje lub 
prowadzą działalność w tym zakresie. 
Partnerstwa europejskie należy również 
wykorzystywać jako jeden ze środków 
służących wzmocnieniu współpracy 
między partnerami z sektora prywatnego 
lub publicznego na poziomie 
międzynarodowym, w tym poprzez 
łączenie programów badań naukowych 
i innowacji oraz transgraniczne inwestycje 
w badania naukowe i innowacje, co 
przynosi wzajemne korzyści społeczeństwu 
i przedsiębiorstwom.

lokalnym, regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
fundacji, które wspierają badania naukowe 
i innowacje lub prowadzą działalność 
w tym zakresie. Partnerstwa europejskie 
należy również wykorzystywać jako jeden 
ze środków służących wzmocnieniu 
współpracy i synergii między partnerami z 
sektora prywatnego lub publicznego na 
poziomie międzynarodowym, w tym 
poprzez łączenie programów badań 
naukowych i innowacji oraz transgraniczne 
inwestycje w badania naukowe i 
innowacje, co przynosi wzajemne korzyści 
społeczeństwu i przedsiębiorstwom.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Komplementarność i synergia z 
programami współpracy w dziedzinie 
badań naukowych oraz z Europejską 
Radą ds. Badań Naukowych mają w 
założeniu pobudzać innowacje 
inspirowane oddolnie. Taka 
komplementarność i synergia mają 
stworzyć możliwości badań w obszarach, 
które obecnie nie są przedmiotem prac 
badawczych, i promować zastosowania w 
innych sektorach, zarówno na 
początkowych, jak i na dalszych etapach. 
Partnerstwo w dziedzinie metrologii 
powinno zapewniać odpowiednią 
współpracę z innymi partnerstwami 
europejskimi i innymi odpowiednimi 
inicjatywami z uwagi na rozwój 
technologiczny w obszarach takich jak 
cyfryzacja i sztuczna inteligencja, a także 
usługi społeczeństwa obywatelskiego, od 
inteligentnej opieki zdrowotnej po 
autonomiczny ruch drogowy i gospodarkę 
o obiegu zamkniętym.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Celem niniejszej decyzji jest 
uczestnictwo Unii w partnerstwie 
w dziedzinie metrologii, aby wesprzeć jego 
cele ogólne. Skala i złożoność wymogów 
w zakresie metrologii oznacza konieczność 
inwestycji wykraczających poza 
podstawowe budżety badawcze krajowych 
instytutów metrologicznych i instytucji 
desygnowanych. Doskonałość wymagana 
w badaniach dotyczących 
najnowocześniejszych rozwiązań 
w zakresie metrologii i rozwoju takich 
rozwiązań jest rozproszona w różnych 
państwach, dlatego też nie można jej 
osiągnąć, działając tylko na szczeblu 
krajowym. Ponieważ cele niniejszej 
decyzji nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, ale można je w lepszy 
sposób osiągnąć poprzez zintegrowanie 
krajowych wysiłków w ramach spójnego 
podejścia europejskiego, zbliżenie 
odrębnych krajowych programów 
badawczych, wspieranie tworzenia 
wspólnych strategii badań i finansowania 
na poziomie transgranicznym oraz 
osiąganie masy krytycznej wymaganych 
podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

(9) Celem niniejszej decyzji jest 
uczestnictwo Unii w partnerstwie 
w dziedzinie metrologii, aby wesprzeć jego 
cele ogólne. Skala i złożoność wymogów 
w zakresie metrologii oznacza konieczność 
inwestycji wykraczających poza 
podstawowe budżety badawcze krajowych 
instytutów metrologicznych i instytucji 
desygnowanych. Doskonałość wymagana 
w badaniach dotyczących 
najnowocześniejszych rozwiązań 
w zakresie metrologii i rozwoju takich 
rozwiązań jest rozproszona w różnych 
państwach, dlatego też nie można jej 
osiągnąć, działając tylko na szczeblu 
krajowym. Partnerstwo w dziedzinie 
metrologii powinno promować i 
nagradzać doskonałość naukową oraz 
wspierać wprowadzanie i systematyczne 
wykorzystywanie wyników badań 
naukowych i innowacji uzyskanych w 
Unii, w tym przez dopilnowanie, aby przy 
realizacji jego działań brano pod uwagę 
najnowsze osiągnięcia naukowe i wyniki 
badań podstawowych. Partnerstwo 
powinno również starać się, aby przemysł, 
innowatorzy i, docelowo, społeczeństwo 
przyjmowali i wykorzystywali wyniki jego 
działań. Ponieważ cele niniejszej decyzji 
nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, ale można je w lepszy 
sposób osiągnąć poprzez zintegrowanie 
krajowych wysiłków w ramach spójnego 
podejścia europejskiego, zbliżenie 
odrębnych krajowych programów 
badawczych, wspieranie tworzenia 
wspólnych strategii badań i finansowania 
na poziomie transgranicznym oraz 
osiąganie masy krytycznej wymaganych 
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podmiotów i inwestycji, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Partnerstwo w dziedzinie 
metrologii, dostosowane do priorytetów 
politycznych Komisji (w tym do 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
Gospodarki służącej ludziom oraz Europy 
na miarę ery cyfrowej), należy realizować 
przez okres dziesięciu lat (2021–2031). 
Program ten powinien obejmować nowe 
działania wykraczające poza inicjatywę 
EMPIR w ramach programu „Horyzont 
2020”, a w szczególności rozwój 
europejskich sieci metrologicznych, które 
będą reagować na pilne wyzwania 
społeczne i zaspokajać potrzeby 
metrologiczne związane z powstającymi 
technologiami. Zdolności metrologiczne 
zapewniane za pośrednictwem tych sieci 
powinny być równoważne i porównywalne 
z innymi systemami metrologicznymi 
wiodącymi na świecie i powinny 
wykazywać doskonałość na światowym 
poziomie. Zaproszenia do składania 
wniosków w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii należy ogłosić 
podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa”.

(10) Partnerstwo w dziedzinie 
metrologii, dostosowane do priorytetów 
politycznych Komisji (w tym do 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
Gospodarki służącej ludziom oraz Europy 
na miarę ery cyfrowej), należy realizować 
przez okres dziesięciu lat (2021–2031). 
Program ten powinien obejmować nowe 
działania wykraczające poza inicjatywę 
EMPIR w ramach programu „Horyzont 
2020”, a w szczególności rozwój 
europejskich sieci metrologicznych, które 
należy ustanowić w sposób otwarty i 
przejrzysty i które będą reagować na pilne 
wyzwania społeczne i środowiskowe oraz 
zaspokajać potrzeby metrologiczne 
związane z powstającymi technologiami i 
innowacjami. Zdolności metrologiczne 
zapewniane za pośrednictwem tych sieci 
powinny być równoważne i porównywalne 
z innymi systemami metrologicznymi 
wiodącymi na świecie i powinny 
wykazywać doskonałość na światowym 
poziomie. Zaproszenia do składania 
wniosków w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii należy ogłosić 
podczas realizacji programu „Horyzont 
Europa” i powinny one być otwarte, 
przejrzyste i konkurencyjne. Partnerstwo 
w dziedzinie metrologii powinno dążyć do 
cyrkulacji talentów, ponieważ dzięki 
zrównoważonemu cyklicznemu 
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przepływowi naukowców można aktywnie 
rozwiązać problem drenażu mózgów. 
Partnerstwo w dziedzinie metrologii 
powinno aktywnie współpracować z 
instytucjami akademickimi, aby zaradzić 
niedoborom wykwalifikowanej kadry, 
stworzyć możliwości zdobycia 
umiejętności i przekwalifikowania 
zawodowego oraz przygotować następne 
pokolenie pracowników zdolnych sprostać 
potrzebom rynku pracy wynikającym z 
transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Działania w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii powinny być 
zgodne z celami i priorytetami w zakresie 
badań naukowych i innowacji zawartymi 
w programie „Horyzont Europa” oraz 
z zasadami i warunkami ogólnymi 
określonymi w art. XXX rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie w sprawie 
programu „Horyzont Europa”].

(11) Działania w ramach partnerstwa w 
dziedzinie metrologii powinny być zgodne 
z celami i priorytetami w zakresie badań 
naukowych i innowacji zawartymi w 
programie „Horyzont Europa” oraz z 
zasadami i warunkami ogólnymi 
określonymi w art. 8 rozporządzenia (UE) 
2021/695 i w załączniku III do tego 
rozporządzenia, w szczególności jeśli 
chodzi o rozwijanie i promowanie 
doskonałości naukowej, sprzyjanie 
innowacjom i ułatwianie rozwoju 
technologicznego oraz wspieranie dostępu 
do innowacyjnych rozwiązań i ich 
absorpcji w przemyśle europejskim, w 
szczególności przez MŚP i, docelowo, w 
społeczeństwie.

__________________

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z art. XX rozporządzenia 
(UE) [XXX] [rozporządzenie w sprawie 
programu „Horyzont Europa”] ogólnym 
celem programu „Horyzont Europa” jest 
osiągnięcie naukowego, gospodarczego 
i społecznego oddziaływania w wyniku 
inwestycji Unii w badania naukowe 
i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową 
i technologiczną Unii i przyczynić się do 
zwiększenia jej konkurencyjności, w tym 
w jej przemyśle, zrealizować strategiczne 
priorytety Unii i wnieść wkład 
w pokonywanie globalnych wyzwań, 
w tym osiąganie celów zrównoważonego 
rozwoju dzięki przestrzeganiu zasad 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 oraz porozumienia 
paryskiego w ramach Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu.

(13) Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
(UE) 2021/695 ogólnym celem programu 
„Horyzont Europa” jest osiągnięcie 
naukowego, gospodarczego, ekologicznego 
i społecznego oddziaływania w wyniku 
inwestycji Unii w badania naukowe i 
innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i 
technologiczną Unii i przyczynić się do 
zwiększenia jej konkurencyjności, w tym 
w jej przemyśle, zrealizować strategiczne 
priorytety Unii i wnieść wkład w 
pokonywanie globalnych wyzwań, w tym 
osiąganie celów zrównoważonego rozwoju 
dzięki przestrzeganiu zasad Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 
porozumienia paryskiego w ramach 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Partnerstwo w dziedzinie 
metrologii powinno zapewniać skuteczne 
promowanie równych szans dla 
wszystkich, szczególnie, w miarę 
możliwości, równowagi płci we wszystkich 
jego organach, a także panelach 
oceniających i innych odpowiednich 
organach doradczych.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby osiągnąć cele partnerstwa 
w dziedzinie metrologii EURAMET 
powinien zapewniać wsparcie finansowe 
głównie w formie dotacji przyznawanych 
uczestnikom w ramach działań wybranych 
na poziomie EURAMET. EURAMET 
odpowiada za dokonanie wyboru 
wspomnianych działań w drodze zaproszeń 
do składania wniosków. Lista rankingowa 
powinna być wiążąca na potrzeby wyboru 
wniosków oraz przydziału finansowania 
z wkładu finansowego Unii oraz 
z wkładów finansowych państw 
uczestniczących na poczet projektów 
badawczych i powiązanych działań. 
W przypadku działań finansowanych 
z wkładów państw uczestniczących na 
rzecz europejskich sieci metrologicznych, 
za finansowane działania powinien 
również odpowiadać EURAMET.

(15) Aby osiągnąć cele partnerstwa 
w dziedzinie metrologii EURAMET 
powinien zapewniać wsparcie finansowe 
głównie w formie dotacji przyznawanych 
uczestnikom w ramach działań wybranych 
na poziomie EURAMET. EURAMET 
odpowiada za dokonanie wyboru 
wspomnianych działań w drodze 
otwartych, przejrzystych i 
konkurencyjnych zaproszeń do składania 
wniosków. Partnerstwo w dziedzinie 
metrologii powinno dołożyć wszelkich 
starań, aby poprawić widoczność 
zaproszeń do składania wniosków, 
publikować je na czas w bazie danych 
programu „Horyzont” oraz szeroko 
propagować i reklamować te zaproszenia z 
myślą o zwiększeniu uczestnictwa i 
różnorodności geograficznej oraz 
zaangażowaniu nowych podmiotów na 
rynku, takich jak przedsiębiorstwa typu 
start-up i MŚP. Lista rankingowa powinna 
być wiążąca na potrzeby wyboru 
wniosków oraz przydziału finansowania z 
wkładu finansowego Unii oraz z wkładów 
finansowych państw uczestniczących na 
poczet projektów badawczych opartych na 
kryterium doskonałości i powiązanych 
działań. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia 
(UE) 2021/695 w warunkach 
postępowania z wnioskami, które uzyskały 
taką samą punktację, możliwe jest 
uwzględnienie kryteriów dotyczących 
udziału MŚP, płci i różnorodności 
geograficznej. W przypadku działań 
finansowanych z wkładów państw 
uczestniczących na rzecz europejskich 
sieci metrologicznych, za finansowane 
działania powinien również odpowiadać 
EURAMET.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii podlega przepisom 
rozporządzenia Rady (UE) XXX14 
[rozporządzenie w sprawie programu 
„Horyzont Europa”]. Ze względu jednak na 
szczególne potrzeby operacyjne 
partnerstwa w dziedzinie metrologii, 
w szczególności w zakresie tworzenia 
przyszłych europejskich sieci 
metrologicznych i zarządzania nimi oraz 
ułatwiania odpowiedniego udziału 
finansowego państw uczestniczących, 
w razie potrzeby powinna istnieć 
możliwość ograniczenia roli koordynatora 
we wniosku do krajowych instytutów 
metrologicznych i instytucji 
desygnowanych uczestniczących państw.

(16) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii podlega przepisom 
rozporządzenia Rady (UE) XXX14 
[rozporządzenie w sprawie programu 
„Horyzont Europa”]. Ze względu jednak na 
szczególne potrzeby operacyjne 
partnerstwa w dziedzinie metrologii, 
w szczególności w zakresie tworzenia 
przyszłych europejskich sieci 
metrologicznych i zarządzania nimi oraz 
ułatwiania odpowiedniego udziału 
finansowego państw uczestniczących, 
w razie potrzeby, po konsultacji z Grupą 
Sterującą, powinna istnieć możliwość 
ograniczenia roli koordynatora we wniosku 
do krajowych instytutów metrologicznych 
i instytucji desygnowanych 
uczestniczących państw.

__________ ___________
14 Rozporządzenie Rady (UE) XXX z dnia 
… r. (Dz.U. …).

14 Rozporządzenie Rady (UE) XXX z dnia 
… r. (Dz.U. …).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić przejrzystość 
i dostępność programu, zaproszenia do 
składania wniosków w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii należy również 
ogłaszać na jednym portalu dla 
uczestników oraz za pośrednictwem innych 
elektronicznych środków upowszechniania 
programu „Horyzont Europa” 
zarządzanych przez Komisję.

(18) Aby zapewnić otwartość, 
przejrzystość i dostępność programu, 
zaproszenia do składania wniosków w 
ramach partnerstwa w dziedzinie 
metrologii należy również ogłaszać w 
sposób przyjazny dla użytkownika na 
jednym portalu dla uczestników oraz za 
pośrednictwem innych elektronicznych 
środków upowszechniania programu 
„Horyzont Europa” zarządzanych przez 
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Komisję. Zaproszenia do składania 
wniosków powinny być atrakcyjne i 
dostępne dla szerokiego grona 
zainteresowanych podmiotów z sektora 
badań naukowych i przemysłu, w tym dla 
MŚP. Partnerstwo w dziedzinie metrologii 
powinno pogłębiać dialog ze 
społeczeństwem, angażować się w 
kampanie informacyjne oraz promować 
działania edukacyjne i popularyzatorskie z 
udziałem sieci akademickich i naukowych 
oraz sieci wiedzy, partnerów społecznych i 
gospodarczych, mediów, przemysłu, 
organizacji MŚP oraz innych 
zainteresowanych stron.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Komisja powinna przeprowadzić 
ocenę śródokresową nie później niż 
w 2025 r. dotyczącą przede wszystkim 
jakości i skuteczności partnerstwa 
w dziedzinie metrologii oraz postępów 
w osiąganiu wyznaczonych celów, a także 
przeprowadzić ocenę końcową nie później 
niż w 2030 r. i powinna sporządzić 
sprawozdanie z tych ocen,

(24) Nie później niż w 2025 r. Komisja 
powinna przeprowadzić ocenę 
śródokresową dotyczącą przede wszystkim 
jakości i skuteczności partnerstwa 
w dziedzinie metrologii oraz postępów 
w osiąganiu wyznaczonych celów, a także 
przeprowadzić ocenę końcową nie później 
niż w 2030 r. i powinna udostępnić 
publicznie sprawozdanie z tych ocen.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Parlament Europejski powinien 
mieć możliwość zwrócenia się do Komisji 
o przedstawienie właściwej komisji 
sprawozdań z oceny i innych istotnych 
informacji na temat działalności 
partnerstwa w dziedzinie metrologii,
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
niewymienione w ust. 1 oraz każde inne 
państwo stowarzyszone w ramach 
programu „Horyzont Europa” może 
uczestniczyć w partnerstwie w dziedzinie 
metrologii, o ile spełnia warunek określony 
w art. 4 ust. 1 lit. c). Do celów niniejszej 
decyzji takie państwo uznaje się za 
państwo uczestniczące.

2. Każde państwo członkowskie 
niewymienione w ust. 1 oraz każde inne 
państwo stowarzyszone w ramach 
programu „Horyzont Europa” może 
uczestniczyć w partnerstwie w dziedzinie 
metrologii, o ile spełnia warunek określony 
w art. 4 ust. 1 lit. c) i o ile zapewnia 
swobodę badań naukowych. Do celów 
niniejszej decyzji takie państwo uznaje się 
za państwo uczestniczące.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo trzecie 
niestowarzyszone w ramach programu 
„Horyzont Europa” może uczestniczyć 
w partnerstwie w dziedzinie metrologii pod 
warunkiem zawarcia z Unią umowy 
międzynarodowej o współpracy naukowej 
i technologicznej określającej warunki jego 
uczestnictwa w partnerstwie w dziedzinie 
metrologii oraz pod warunkiem uzyskania 
zatwierdzenia przez Komitet Partnerstwa 
w dziedzinie Metrologii, o którym mowa 
w art. 13 ust. 3 lit. f). Jeżeli dane państwo 
spełnia te warunki, uznaje się je za 
państwo uczestniczące do celów niniejszej 
decyzji.

3. Każde państwo trzecie 
niestowarzyszone w ramach programu 
„Horyzont Europa” może uczestniczyć 
w partnerstwie w dziedzinie metrologii pod 
warunkiem zawarcia z Unią umowy 
międzynarodowej o współpracy naukowej 
i technologicznej określającej warunki jego 
uczestnictwa w partnerstwie w dziedzinie 
metrologii, pod warunkiem że państwo to 
spełnia warunek określony w art. 4 ust. 1 
lit. c) i zapewnia swobodę badań 
naukowych, oraz pod warunkiem 
uzyskania zatwierdzenia przez Komitet 
Partnerstwa w dziedzinie Metrologii, 
o którym mowa w art. 13 ust. 3 lit. f). 
Jeżeli dane państwo spełnia te warunki, 
uznaje się je za państwo uczestniczące do 
celów niniejszej decyzji.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowanie zrównoważonego 
i skoordynowanego systemu 
metrologicznego na szczeblu europejskim;

a) opracowanie zrównoważonego, 
doskonałego i skoordynowanego systemu 
metrologicznego na szczeblu europejskim, 
aby pomóc w zniwelowaniu luki 
inwestycyjnej między Europą a jej 
światowymi konkurentami;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie, aby 
najnowocześniejsze zdolności w dziedzinie 
metrologii były bezpośrednio 
wykorzystywane przez innowatorów w ich 
ekosystemach;

b) zapewnienie, aby 
najnowocześniejsze zdolności w dziedzinie 
metrologii były szeroko wykorzystywane 
przez innowatorów w ich ekosystemach i 
poza nimi;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększenie wpływu metrologii na 
wyzwania społeczne w związku 
z realizacją polityk, norm i przepisów, tak 
aby były one odpowiednie do założonego 
celu.

c) zwiększenie wpływu metrologii na 
wyzwania społeczne w związku z 
realizacją cyfrowych, gospodarczych, 
przemysłowych i środowiskowych polityk, 
norm i przepisów, tak aby były one 
odpowiednie do założonego celu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój do 2030 r. nowych 
zdolności badawczych budowanych 
w ramach nowych europejskich sieci 
metrologicznych, które pod względem 
zdolności kalibracyjnych i pomiarowych 
odpowiadają co najmniej wiodącym 
instytutom metrologicznym poza 
państwami uczestniczącymi;

a) przyczynienie się do rozwoju 
do 2030 r. nowych zdolności badawczych 
budowanych w ramach nowych 
europejskich sieci metrologicznych, które 
pod względem zdolności kalibracyjnych 
i pomiarowych odpowiadają co najmniej 
wiodącym instytutom metrologicznym 
poza państwami uczestniczącymi;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie do 2030 r. sprzedaży 
nowych innowacyjnych produktów i usług 
poprzez wykorzystanie i przyjęcie nowych 
zdolności w dziedzinie metrologii 
w odniesieniu do kluczowych 
powstających technologii;

b) wspieranie do 2030 r. sprzedaży 
nowych innowacyjnych produktów i usług 
poprzez wykorzystanie i przyjęcie nowych 
zdolności w dziedzinie metrologii 
w odniesieniu do kluczowych 
powstających i prorozwojowych 
technologii;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wkład w zmniejszanie konkretnych 
niedoborów wykwalifikowanej kadry w 
całej Unii, pomoc w budowaniu nowej 
wiedzy w kontekście uczenia się przez całe 
życie i propagowania umiejętności 
zasobów ludzkich oraz wspieranie 
transformacji społecznej, w tym przez 
poprawę kompetencji i zdolności w 
zakresie innowacji;
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pełne i skuteczne przyczynianie się 
do 2030 r. do opracowywania i wdrażania 
konkretnych norm i przepisów, które 
stanowią podstawę polityk publicznych 
służących sprostaniu wyzwaniom 
społecznym.

c) pełne i skuteczne przyczynianie się 
do 2030 r. do opracowywania i wdrażania 
konkretnych norm i przepisów, które 
stanowią podstawę polityk publicznych 
służących sprostaniu wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) uwolnienie potencjału metrologii 
wśród użytkowników końcowych, w tym 
MŚP i zainteresowanych podmiotów z 
sektora przemysłu, jako instrumentu 
przyczyniającego się do realizacji celów 
Unii w zakresie transformacji cyfrowej i 
ekologicznej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wkład finansowy Unii 
w partnerstwo w dziedzinie metrologii, 
w tym środki Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu i środki 
państw trzecich, nie przekracza wkładów 
państw uczestniczących na rzecz 
partnerstwa w dziedzinie metrologii. 
Wkład finansowy Unii wynosi 
maksymalnie 300 mln EUR i jest 
przeznaczony na wyrównanie wkładów 

1. Wkład finansowy Unii 
w partnerstwo w dziedzinie metrologii, 
w tym środki Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu i środki 
państw trzecich, nie przekracza wkładów 
państw uczestniczących na rzecz 
partnerstwa w dziedzinie metrologii. 
Wkład finansowy Unii wynosi 
maksymalnie 300 mln EUR i jest 
przeznaczony na wyrównanie wkładów 
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państw uczestniczących określonych 
w art. 1 ust. 1.

państw uczestniczących określonych 
w art. 1 ust. 1. Wkład Unii jest 
korygowany odpowiednio do wkładów 
kolejnych stowarzyszonych państw 
trzecich uczestniczących w partnerstwie w 
dziedzinie metrologii zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) 2021/695, pod 
warunkiem że wkład państw 
uczestniczących jest co najmniej równy tej 
kwocie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wkładu finansowego Unii nie 
wykorzystuje się na pokrycie kosztów 
administracyjnych partnerstwa 
w dziedzinie metrologii.

5. Wkład finansowy Unii 
wykorzystuje się na pokrycie kosztów 
administracyjnych partnerstwa w 
dziedzinie metrologii, do maksymalnej 
wysokości 5 % wkładu finansowego Unii, 
o którym mowa w ust. 1.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wkłady finansowe w ramach 
programów współfinansowanych z EFRR, 
EFS+, EFMRA i EFRROW, a także 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności mogą być 
uznawane za wkład uczestniczących 
państw członkowskich w partnerstwo w 
dziedzinie metrologii, o ile są zgodne z 
odnośnymi przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/10601a oraz rozporządzeń ... 
[rozporządzenia dotyczące poszczególnych 
funduszy]. Komisja opracowuje proste i 
praktyczne wytyczne, aby wyjaśnić, co 
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stanowi wkład finansowy państwa 
uczestniczącego w partnerstwo 
metrologiczne.
_____________________
1a. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
i Europejskiego Funduszu Morskiego, 
Rybackiego i Akwakultury, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na 
rzecz Zarządzania Granicami i Polityki 
Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkłady finansowe lub rzeczowe, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), obejmują 
koszty poniesione przez państwa 
uczestniczące w związku z kosztami 
administracyjnymi EURAMET w celu 
realizacji partnerstwa.

4. Wkłady finansowe lub rzeczowe, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), obejmują 
koszty poniesione przez państwa 
uczestniczące w związku z kosztami 
administracyjnymi EURAMET w celu 
realizacji partnerstwa. Te koszty 
administracyjne EURAMET nie mogą 
przekraczać 5 % całkowitego budżetu 
partnerstwa w dziedzinie metrologii.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów wyceny wkładów 
rzeczowych, o których mowa w ust. 2 
lit. a) i b), koszty są określane zgodnie ze 
zwykłymi praktykami księgowymi danych 
państw uczestniczących lub danych 
krajowych organów finansujących, 
z mającymi zastosowanie standardami 
rachunkowości państwa uczestniczącego, 
w którym siedzibę mają dane krajowe 
organy finansujące, oraz z mającymi 
zastosowanie międzynarodowymi 
standardami rachunkowości 
i międzynarodowymi standardami 
sprawozdawczości finansowej. Koszty są 
zatwierdzane przez niezależnego audytora 
wyznaczonego przez dane państwa 
uczestniczące lub dane krajowe organy 
finansujące. W przypadku pojawienia się 
jakiejkolwiek niepewności związanej 
z zatwierdzeniem EURAMET może 
zweryfikować metodę wyceny. Jeżeli 
niepewności się utrzymują, EURAMET 
może przeprowadzić audyt metody wyceny.

5. Do celów wyceny wkładów 
rzeczowych, o których mowa w ust. 2 lit. 
a) i b) niniejszego artykułu, koszty są 
określane zgodnie ze zharmonizowanym 
podejściem, przy czym kryteria i 
procedury zostaną ustanowione przez 
Komitet Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii zgodnie z art. 14 niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdawczość 
dotycząca kosztów jest zgodna w 
możliwym zakresie z procedurami 
sprawozdawczymi ustanowionymi w 
rozporządzeniu (UE) 2021/695 przy 
uwzględnieniu zwykłych praktyk 
księgowych danych państw 
uczestniczących lub danych krajowych 
organów finansujących, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa uczestniczącego, w którym 
siedzibę mają dane krajowe organy 
finansujące, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości i międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora wyznaczonego 
przez dane państwa uczestniczące lub dane 
krajowe organy finansujące.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania pośrednie w rozumieniu 
art. 2 pkt 25 rozporządzenia (UE) [XXX] 
[rozporządzenie w sprawie programu 
„Horyzont Europa”], które zgodnie 
z art. 7 niniejszej decyzji są finansowane 
przez EURAMET głównie w formie 
dotacji w następstwie ponadnarodowych, 
otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do 
składania wniosków organizowanych przez 

a) działania pośrednie w rozumieniu 
art. 2 pkt 25 rozporządzenia (UE) 
2021/695, które zgodnie z art. 7 niniejszej 
decyzji są finansowane przez EURAMET 
głównie w formie dotacji w następstwie 
ponadnarodowych, otwartych, 
przejrzystych i konkurencyjnych zaproszeń 
do składania wniosków organizowanych 
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EURAMET i które obejmują: przez EURAMET i które obejmują:

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— (ii) badania metrologiczne służące 
zapewnieniu rozwiązań w zakresie 
wyzwań społecznych, koncentrujących się 
na wkładach w dziedzinie energii, 
środowiska i zdrowia oraz służące 
rozwijaniu projektów w ramach 
określonych europejskich sieci 
metrologicznych zajmujących się tymi 
wyzwaniami;

— (ii) badania metrologiczne służące 
zapewnieniu rozwiązań w zakresie 
wyzwań społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych, koncentrujących się na 
wkładach w zrównoważone technologie i 
innowacje w sektorach energetycznym i 
cyfrowym, w dziedzinie zdrowia, 
środowiska i klimatu oraz służące 
rozwijaniu projektów w ramach 
określonych europejskich sieci 
metrologicznych zajmujących się tymi 
wyzwaniami;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— (iii) badania na rzecz rozwoju 
nowatorskich instrumentów pomiarowych 
ukierunkowanych na wykorzystanie 
w przemyśle technologii metrologicznych 
w celu pobudzenia innowacyjności 
w przemyśle;

— (iii) badania na rzecz rozwoju 
nowatorskich instrumentów pomiarowych 
ukierunkowanych na przemysłowe i 
komercyjne wykorzystanie technologii 
metrologicznych w Europie w celu 
pobudzenia innowacyjności w przemyśle;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— (iv) przednormatywne 
i konormatywne badania i rozwój 

— (iv) przednormatywne i 
konormatywne badania i rozwój w 
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w dziedzinie metrologii wspierające 
wdrażanie polityki i przepisów oraz 
przyspieszające wprowadzanie na rynek 
innowacyjnych produktów i usług;

dziedzinie metrologii wspierające 
wdrażanie polityki i przepisów oraz 
przyspieszające wprowadzanie na rynek i 
społeczną absorpcję zrównoważonych 
innowacyjnych produktów i usług;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- (iva) wymiana najlepszych praktyk 
w zakresie badań metrologicznych 
prowadzonych na szczeblu krajowym;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania finansowane przez 
państwa uczestniczące bez wkładu 
finansowego Unii, o którym mowa 
w art. 3, obejmujące działania w zakresie 
budowania zdolności w dziedzinie 
metrologii prowadzone na różnych 
poziomach technologicznych, 
ukierunkowane na osiągnięcie 
zrównoważonego i zintegrowanego 
systemu metrologicznego w państwach 
uczestniczących oraz umożliwiające im 
rozwijanie zdolności naukowych 
i technicznych w dziedzinie metrologii, 
a także obejmujące działania niewybrane 
z zaproszeń do składania wniosków 
opisanych w lit. a) i nakreślone w rocznych 
programach prac, w tym którekolwiek 
z poniższych:

b) działania finansowane przez 
państwa uczestniczące bez wkładu 
finansowego Unii, o którym mowa 
w art. 3, obejmujące działania w zakresie 
budowania zdolności w dziedzinie 
metrologii prowadzone na różnych 
poziomach technologicznych, 
ukierunkowane na osiągnięcie możliwie 
najszerszego, zrównoważonego 
i zintegrowanego systemu metrologicznego 
w państwach uczestniczących oraz 
umożliwiające im rozwijanie zdolności 
naukowych i technicznych w dziedzinie 
metrologii, a także obejmujące działania 
niewybrane z zaproszeń do składania 
wniosków opisanych w lit. a) i nakreślone 
w rocznych programach prac, w tym 
którekolwiek z poniższych:

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— (ii) działania na rzecz 
upowszechniania i wykorzystywania 
wyników badań metrologicznych;

— (ii) działania na rzecz 
upowszechniania i wykorzystywania 
wyników badań metrologicznych w 
Europie na możliwie najszerszą skalę, w 
tym w przemyśle i przez MŚP, mające na 
celu zwiększenie widoczności działań 
EURAMET wśród społeczeństwa w 
sposób przyjazny dla użytkownika;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- (iia) działania mające podnosić 
świadomość oraz promować działania i 
kampanie edukacyjne i popularyzatorskie, 
dostarczanie odpowiednich informacji na 
stronie internetowej oraz publikowanie 
odpowiedniej dokumentacji;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— (iv) organizowanie zewnętrznych 
działań w zakresie upowszechniania 
i transferu wiedzy w celu promowania 
partnerstwa w dziedzinie metrologii 
i maksymalizacji jego oddziaływania.

— (iv) organizowanie 
zewnętrznych działań w zakresie 
upowszechniania i transferu wiedzy w celu 
promowania partnerstwa w dziedzinie 
metrologii w Europie i poza nią na 
możliwie najszerszą skalę, aby 
zmaksymalizować jego oddziaływanie.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed określeniem tematów 
każdego zaproszenia do składania 
wniosków, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
EURAMET zaprasza zainteresowane 
osoby fizyczne lub organizacje ze 
środowiska badawczego zajmującego się 
metrologią oraz z ogólnego łańcucha 
wartości metrologii do przedstawienia 
propozycji dotyczących potencjalnych 
tematów prac badawczych.

2. Przed określeniem tematów 
każdego zaproszenia do składania 
wniosków, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
EURAMET zaprasza publicznie 
zainteresowane osoby fizyczne lub 
organizacje, w tym MŚP, oraz ogólny 
łańcuch wartości metrologii do 
przedstawienia w przejrzysty sposób 
propozycji dotyczących potencjalnych 
tematów prac badawczych. Porządek 
obrad, wykaz uczestników i protokół są 
publikowane w odpowiednim czasie na 
stronie internetowej EURAMET.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EURAMET monitoruje realizację 
wszystkich działań zawartych w rocznym 
programie prac i co roku składa Komisji 
sprawozdania w tej sprawie.

7. EURAMET monitoruje realizację 
wszystkich działań zawartych w rocznym 
programie prac i co roku składa Komisji 
sprawozdania w tej sprawie, bez 
zwiększania obciążeń administracyjnych 
beneficjentów. Sprawozdanie roczne jest 
w odpowiednim czasie udostępniane 
publicznie na stronie internetowej 
EURAMET.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady uczestnictwa i upowszechniania Zasady uczestnictwa, otwartej nauki i 
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upowszechniania

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie programu 
„Horyzont Europa” w należycie 
uzasadnionych przypadkach roczny 
program prac może przewidywać 
ograniczenie roli koordynatora 
w działaniach pośrednich do krajowych 
instytutów metrologicznych i instytucji 
desygnowanych państw uczestniczących 
w celu zapewnienia realizacji celów 
i wkładów państw uczestniczących.

2. Wszystkie działania, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), podlegają 
zasadom uczestnictwa, otwartej nauki i 
upowszechniania programu „Horyzont 
Europa”, określonym w rozporządzeniu 
(UE) 2021/695. Ponadto zgodnie z art. 13 
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/ 695 
w należycie uzasadnionych przypadkach i 
po konsultacji z Grupą Sterującą roczny 
program prac może przewidywać 
ograniczenie roli koordynatora 
w działaniach pośrednich do krajowych 
instytutów metrologicznych i instytucji 
desygnowanych państw uczestniczących 
w celu zapewnienia realizacji celów 
i wkładów państw uczestniczących.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EURAMET zapewnia właściwe 
współdziałanie z krajowymi instytutami 
metrologicznymi i instytucjami 
desygnowanymi w ramach działań 
pośrednich, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a), zgodnie z wyznaczeniem 
dokonanym przez właściwy organ krajowy. 
EURAMET zachęca również inne 
podmioty do udziału we wszystkich 
zaproszeniach i wspiera ich udział.

3. EURAMET zapewnia właściwe 
współdziałanie z krajowymi instytutami 
metrologicznymi i instytucjami 
desygnowanymi w ramach działań 
pośrednich, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a), zgodnie z wyznaczeniem 
dokonanym przez właściwy organ krajowy. 
EURAMET zachęca również inne 
podmioty, w tym MŚP, do udziału we 
wszystkich zaproszeniach i wspiera ich 
udział.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa uczestniczące nie 
biorą udziału w finansowaniu partnerstwa 
w dziedzinie metrologii, biorą w nim 
udział tylko częściowo lub nie 
przestrzegają ram czasowych 
w odniesieniu do wkładów, o których 
mowa w art. 5, Komisja może zakończyć 
przekazywanie wkładu finansowego Unii, 
o którym mowa w art. 3, proporcjonalnie 
zmniejszyć ten wkład lub zawiesić jego 
przekazywanie. Decyzja Komisji nie 
uniemożliwia zwrotu kosztów 
kwalifikowalnych już poniesionych przez 
państwa uczestniczące przed 
poinformowaniem partnerstwa 
w dziedzinie metrologii o decyzji 
o zakończeniu przekazywania wkładu 
finansowego Unii, zmniejszeniu tego 
wkładu lub zawieszeniu jego 
przekazywania.

2. Jeżeli państwa uczestniczące nie 
biorą udziału w finansowaniu partnerstwa 
w dziedzinie metrologii, biorą w nim 
udział tylko częściowo lub nie 
przestrzegają ram czasowych 
w odniesieniu do wkładów, o których 
mowa w art. 5, Komisja może zakończyć 
przekazywanie wkładu finansowego Unii, 
o którym mowa w art. 3, proporcjonalnie 
zmniejszyć ten wkład lub w ostateczności 
zawiesić jego przekazywanie. Decyzja 
Komisji nie uniemożliwia zwrotu kosztów 
kwalifikowalnych już poniesionych przez 
państwa uczestniczące przed 
poinformowaniem partnerstwa 
w dziedzinie metrologii o decyzji 
o zakończeniu przekazywania wkładu 
finansowego Unii, zmniejszeniu tego 
wkładu lub zawieszeniu jego 
przekazywania.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EURAMET przeprowadza audyty 
ex post dotyczące wydatków na działania 
pośrednie, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a), zgodnie z art. 48 rozporządzenia 
(UE) [XXX] [„Horyzont Europa”] [].

1. EURAMET przeprowadza audyty 
ex post dotyczące wydatków na działania 
pośrednie, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a) i b), zgodnie z art. 48 rozporządzenia 
(UE) 2021/695.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby uprościć procedury 
administracyjne dla beneficjentów, unika 
się podwójnych audytów, a zasady audytu 
muszą być jasne, konsekwentne i spójne.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W składzie organów 
zarządzających partnerstwem w dziedzinie 
metrologii uwzględnia się zasadę 
równowagi płci.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii zarządza partnerstwem 
w dziedzinie metrologii w celu 
zapewnienia, aby tak realizowane 
partnerstwo osiągało swoje cele.

1. Komitet Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii zarządza partnerstwem w 
dziedzinie metrologii w sposób przejrzysty, 
zapewniając jednocześnie, aby tak 
realizowane partnerstwo osiągało swoje 
cele.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podejmuje decyzje w sprawie 
strategicznego programu badań naukowych 
i innowacji;

a) podejmuje decyzje w sprawie 
strategicznego programu badań naukowych 
i innowacji i udostępnia je publicznie;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyjmuje roczny program prac po 
uzyskaniu zgody Komisji i po konsultacji 
z Grupą Sterującą, o której mowa 
w art. 15;

c) przyjmuje i udostępnia publicznie 
roczny program prac po uzyskaniu zgody 
Komisji i po konsultacji z Grupą Sterującą, 
o której mowa w art. 15;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podejmuje decyzje w sprawie 
wyboru projektów, które mają być 
finansowane, zgodnie z listami 
rankingowymi sporządzonymi po 
dokonaniu oceny zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a);

d) podejmuje decyzje w sprawie 
wyboru projektów, które mają być 
finansowane, zgodnie z listami 
rankingowymi sporządzonymi po 
dokonaniu oceny zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lit. a), przywiązujące wagę do 
poszanowania równowagi płci i 
równowagi geograficznej, jak również 
udziału MŚP, zgodnie z art. 28 
rozporządzenia (UE) 2021/695;
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przyjmuje środki, aby przyciągnąć 
nowe podmioty, w szczególności MŚP, 
uczelnie wyższe i organizacje badawcze 
oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego do udziału w pracach i 
działaniach partnerstwa w dziedzinie 
metrologii;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zatwierdza udział w partnerstwie 
w dziedzinie metrologii dowolnego 
państwa trzeciego niestowarzyszonego 
w ramach programu „Horyzont Europa”, 
pod warunkiem że dane państwo trzecie 
zawarło z Unią umowę międzynarodową, 
o której mowa w art. 1 ust. 3.

f) zatwierdza udział w partnerstwie 
w dziedzinie metrologii dowolnego 
państwa trzeciego niestowarzyszonego 
w ramach programu „Horyzont Europa”, 
pod warunkiem że dane państwo trzecie 
spełnia warunki, o których mowa w art. 1 
ust. 3.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na posiedzeniach Komitetu 
Partnerstwa w dziedzinie Metrologii 
Komisja ma status obserwatora. Przyjęcie 
rocznego programu prac przez Komitet 
Partnerstwa w dziedzinie Metrologii 
wymaga jednak wcześniejszej zgody 
Komisji. Komitet Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii zaprasza Komisję do 
uczestnictwa w swoich posiedzeniach 
i przekazuje jej wszystkie stosowne 

4. Na posiedzeniach Komitetu 
Partnerstwa w dziedzinie Metrologii 
Komisja ma status obserwatora. Przyjęcie 
rocznego programu prac przez Komitet 
Partnerstwa w dziedzinie Metrologii 
wymaga jednak wcześniejszej zgody 
Komisji. Komitet Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii zaprasza Komisję do 
uczestnictwa w swoich posiedzeniach 
i przekazuje jej wszystkie stosowne 
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dokumenty. Komisja może brać udział 
w dyskusjach Komitetu Partnerstwa 
w dziedzinie Metrologii.

dokumenty. Komisja może brać udział 
w dyskusjach Komitetu Partnerstwa 
w dziedzinie Metrologii. Projekt porządku 
obrad, uczestnicy oraz protokoły 
posiedzeń Komitetu Partnerstwa w 
dziedzinie Metrologii są w odpowiednim 
czasie udostępniane publicznie na stronie 
internetowej EURAMET.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja powołuje Grupę Sterującą. 
Grupa Sterująca jest organem doradczym 
partnerstwa w dziedzinie metrologii 
i doradza partnerstwu w sprawie 
pojawiających się priorytetów w zakresie 
badań metrologicznych na szczeblu 
europejskim. W szczególności:

1. Komisja powołuje Grupę Sterującą, 
dbając przy tym o zrównoważoną 
reprezentację pod względem 
geograficznym i pod względem płci, jak 
również zrównoważony zakres 
niezbędnych kompetencji i wiedzy 
fachowej. Grupa Sterująca jest organem 
doradczym partnerstwa w dziedzinie 
metrologii i doradza partnerstwu w sprawie 
pojawiających się priorytetów w zakresie 
badań metrologicznych na szczeblu 
europejskim oraz sposobów zwiększenia 
wpływu jego badań na europejski 
przemysł, gospodarkę i społeczeństwo. 
W szczególności:

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikuje powstające technologie 
i rynki, na których w przyszłości badania 
metrologiczne mogą stać się istotne;

a) identyfikuje powstające 
technologie, innowacje i rynki oraz 
zastosowania przemysłowe, w których w 
przyszłości badania metrologiczne i 
innowacje mogą stać się istotne;
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa obszary badawcze 
przyczyniające się do sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 
w odniesieniu do odpowiednich regulacji 
i norm;

b) określa obszary badawcze 
przyczyniające się do sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku i 
realizacji celu Unii, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., w tym w odniesieniu do 
odpowiednich regulacji i norm;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupa Sterująca składa się z 12 
członków: 

2. Grupa Sterująca składa się z 18 
członków: 

Poprawka 61

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 5 przedstawicieli różnych 
partnerstw europejskich ustanowionych 
zgodnie z rozporządzeniem [(UE) 
[XXX][„Horyzont Europa”] z partnerami 
prywatnymi reprezentującymi przemysł. 
Komisja wyznacza przedstawicieli 
w sposób otwarty i przejrzysty;

b) pięciu przedstawicieli różnych 
partnerstw europejskich ustanowionych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2021/695. Komisja wyznacza 
przedstawicieli w sposób otwarty i 
przejrzysty, zapewniając różnorodność 
pod względem wiedzy fachowej i 
doświadczenia;
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sześciu przedstawicieli 
europejskiego środowiska naukowego, 
mianowanych przez Komisję w oparciu o 
zaproszenie do wyrażenia zainteresowania 
zgodnie z otwartą i przejrzystą procedurą 
zapewniającą zrównoważoną pod 
względem geograficznym i pod względem 
płci reprezentację, którzy to 
przedstawiciele mają niezbędne 
kompetencje i wiedzę fachową w 
odpowiednich dziedzinach technicznych i 
będą formułować niezależne zalecenia 
oparte na wiedzy naukowej;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przedstawiciele europejskiego 
środowiska naukowego, w tym organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, doradzają 
w sprawie priorytetów naukowych, które 
należy uwzględnić w programie prac, 
zapewniają niezależne doradztwo i analizy 
konkretnych zagadnień zlecane przez 
Komitet Partnerstwa w dziedzinie 
Metrologii, oceniają wyniki działań w 
zakresie technologii i innowacji 
finansowanych przez partnerstwo w 
dziedzinie metrologii oraz monitorują 
osiągnięcia naukowe w pokrewnych 
sektorach.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszelkie zalecenia wydane przez 
Grupę Sterującą są udostępniane 
publicznie.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Parlament Europejski może 
zwrócić się do Komisji o przedstawienie 
właściwej komisji sprawozdań z oceny i 
innych istotnych informacji na temat 
działalności partnerstwa w dziedzinie 
metrologii.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza ocenę 
śródokresową i ocenę końcową partnerstwa 
w dziedzinie metrologii w ramach ocen 
programu „Horyzont Europa”, jak 
określono w art. 47 rozporządzenia (UE) 
… [„Horyzont Europa”].

1. Komisja, z pomocą niezależnych 
ekspertów zewnętrznych wybranych w 
otwartej i przejrzystej procedurze, 
przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę 
końcową partnerstwa w dziedzinie 
metrologii w ramach ocen programu 
„Horyzont Europa”, jak określono w art. 
47 rozporządzenia (UE) 2021/ 695.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ocenach bada się sposób, w jaki 
partnerstwo w dziedzinie metrologii 

2. W ocenach bada się sposób, w jaki 
partnerstwo w dziedzinie metrologii 
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wypełnia swoją misję i swoje cele, 
uwzględnia się wszystkie jego działania 
oraz ocenia się europejską wartość dodaną, 
skuteczność, efektywność, w tym 
otwartość i przejrzystość, stosowność 
prowadzonych działań oraz ich spójność 
lub komplementarność z odpowiednimi 
politykami regionalnymi, krajowymi 
i unijnymi, w tym synergie z innymi 
częściami programu „Horyzont Europa” 
(takimi jak misje, klastry lub programy 
tematyczne/szczegółowe). W ocenach 
uwzględnia się opinie zainteresowanych 
stron, zarówno na szczeblu europejskim, 
jak i krajowym, oraz, w stosownych 
przypadkach, uwzględnia się również 
ocenę długoterminowych skutków 
naukowych, społecznych, gospodarczych 
i technologicznych poprzednich inicjatyw. 
W razie potrzeby obejmują one ocenę 
najskuteczniejszego trybu interwencji 
politycznej w odniesieniu do wszelkich 
przyszłych działań, a także stosowność 
i spójność ewentualnego odnowienia 
partnerstwa w dziedzinie metrologii, biorąc 
pod uwagę ogólne priorytety polityczne 
oraz sytuację w zakresie wspierania badań 
naukowych i innowacji, w tym 
umiejscowienie na tle innych inicjatyw 
wspieranych w ramach programu 
ramowego „Horyzont Europa”.

wypełnia swoją misję i swoje cele, 
uwzględnia się wszystkie jego działania 
oraz ocenia się europejską wartość dodaną, 
skuteczność, efektywność, w tym 
otwartość i przejrzystość, stosowność 
prowadzonych działań, w tym w przemyśle 
i przez MŚP, oraz ich spójność lub 
komplementarność z odpowiednimi 
politykami regionalnymi, krajowymi 
i unijnymi, w tym synergie z innymi 
częściami programu „Horyzont Europa” 
(takimi jak inne partnerstwa, misje, klastry 
lub programy tematyczne/szczegółowe). 
W tym celu Komisja opracowuje jasne, 
proste i konkretne wytyczne, aby 
urzeczywistnić różne rodzaje synergii 
(zwłaszcza jeśli chodzi o transfer zasobów, 
finansowanie alternatywne, finansowanie 
skumulowane i finansowanie 
zintegrowane). W ocenach uwzględnia się 
opinie zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
uwzględnia się również ocenę 
długoterminowych skutków naukowych, 
społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych i technologicznych 
poprzednich inicjatyw. W razie potrzeby 
obejmują one ocenę najskuteczniejszego 
trybu interwencji politycznej w odniesieniu 
do wszelkich przyszłych działań, a także 
stosowność i spójność ewentualnego 
odnowienia partnerstwa w dziedzinie 
metrologii, biorąc pod uwagę ogólne 
priorytety polityczne oraz sytuację 
w zakresie wspierania badań naukowych 
i innowacji, w tym umiejscowienie na tle 
innych inicjatyw wspieranych w ramach 
programu ramowego „Horyzont Europa”. 
Przeprowadzając te oceny, Komisja w 
pełni uwzględnia wpływ administracyjny 
na partnerstwo w dziedzinie metrologii i 
dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć 
obciążenia administracyjne i dopilnować, 
aby proces oceny był nieskomplikowany i 
w pełni przejrzysty.
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja publikuje i upowszechnia 
wyniki i wnioski z ocen oraz przedstawia 
je Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EURAMET wprowadza 
informacje o przedłożonych i 
sfinansowanych wnioskach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii do jednej bazy 
danych programu „Horyzont Europa” 
ustanowionej zgodnie z art. 50 
rozporządzenia (UE) 2021/695.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 17, 
EURAMET zapewnia ochronę informacji 
poufnych, których ujawnienie poza 
instytucjami Unii oraz innymi organami, 
urzędami lub agencjami Unii mogłoby 
zaszkodzić interesom jego członków lub 
uczestników działań w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii. Takie informacje 
poufne obejmują m.in. dane osobowe, 
informacje handlowe, szczególnie 
chronione informacje jawne i niejawne, ale 
nie ograniczają się do nich.

Nie naruszając przepisów art. 17, 
EURAMET zapewnia ochronę informacji 
poufnych, których ujawnienie poza 
instytucjami Unii oraz innymi organami, 
urzędami lub agencjami Unii mogłoby 
zaszkodzić interesom jego członków lub 
uczestników działań w ramach partnerstwa 
w dziedzinie metrologii. Takie informacje 
poufne obejmują m.in. dane osobowe, 
informacje handlowe, szczególnie 
chronione informacje jawne i niejawne, ale 
nie ograniczają się do nich. W przypadku 
gdy EURAMET nie ujawnia informacji, 
podaje powód takiego nieujawnienia.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EURAMET, jego organy 
i pracownicy oraz organy partnerstwa 
w dziedzinie metrologii unikają wszelkich 
konfliktów interesów w ramach realizacji 
swoich działań.

1. EURAMET, jego organy 
i pracownicy oraz organy partnerstwa 
w dziedzinie metrologii unikają wszelkich 
konfliktów interesów w ramach realizacji 
swoich działań. W przypadku stwierdzenia 
konfliktu interesów EURAMET informuje 
publicznie o tym konflikcie interesów oraz 
podejmuje odpowiednie i skuteczne 
środki.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Członkowie Komitetu Partnerstwa 
w dziedzinie Metrologii, Grupy Sterującej 
oraz Sekretariatu EURAMET 
udostępniają publicznie i na bieżąco 
aktualizują swoje kompletne oświadczenia 
o prowadzonej działalności zawodowej, 
oświadczenia majątkowe i oświadczenia o 
potencjalnych konfliktach interesów. W 
oświadczeniach podaje się w prosty i 
przejrzysty sposób następujące 
informacje:
a) imię i nazwisko członka/członkini i 
wykonywany zawód oraz członkostwo w 
zarządach i komitetach spółek 
prywatnych, organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń;
b) posiadane przez członka/członkinię 
udziały w spółkach lub partnerstwach, 
które mogą mieć potencjalne skutki w 
zakresie polityki publicznej lub które 
umożliwiają tej osobie wywieranie 
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istotnego wpływu na działanie danej 
spółki lub partnerstwa.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania technologicznego i wyzwań, przed którymi stoi 
ludzkość, rośnie również potrzeba dokładnych pomiarów. Aby poczynić postępy i pozostać na 
właściwej drodze, potrzebujemy skutecznych metod radzenia sobie z problemem niepewności. 
Metrologia, jako nauka dotycząca wszystkich teoretycznych i praktycznych aspektów 
pomiarów, jest zatem podstawowym narzędziem w każdej dziedzinie wiedzy. Sprzyja 
działalności naukowej. Usprawnia technologię. Umożliwia rozwój społeczeństw. Dzięki niej 
wiemy, na czym stoimy, niezależnie od tego, czy walczymy z pandemią, czy też wprowadzamy 
radykalne zmiany, takie jak transformacja ekologiczna i cyfrowa.

We wniosku w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii 
podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich Komisja Europejska w pełni uznaje, że 
metrologia jest „czynnikiem wspomagającym wszystkie dziedziny nauki i techniki” oraz ma 
„decydujące znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej i społecznej”. Podstawą 
proponowanego nowego partnerstwa są sukcesy europejskiego programu badań 
metrologicznych (EMRP) i europejskiego programu na rzecz innowacji i badań w dziedzinie 
metrologii (EMPIR), ale tym razem stawka jest wyraźnie wyższa, ponieważ celem jest 
sprostanie nowym wyzwaniom. Dotyczy to wszystkich wyzwań powiązanych z innymi 
priorytetami Unii, takimi jak Europejski Zielony Ład, Gospodarka służąca ludziom, Europa na 
miarę ery cyfrowej, Promowanie naszego europejskiego stylu życia, Silniejsza pozycja Europy 
na świecie oraz Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Europejskie partnerstwo w dziedzinie metrologii ma jasno określony cel: sprawić, by do 2030 r. 
rozwiązania w dziedzinie metrologii w Europie były co najmniej tak dobre jak te, które 
proponują najlepsi, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Przedstawiono w nim również 
nowy zestaw zaleceń opartych na ocenie śródokresowej programu EMPIR, którą w 2017 r. 
przeprowadziła niezależna grupa ekspertów zewnętrznych. 

Zalecenia te obejmują wzmocnienie strategicznego komponentu metrologii przy znacznie 
większym zaangażowaniu krajowych instytutów metrologicznych we współpracę z innymi 
społecznościami zainteresowanych stron, zwiększenie roli zainteresowanych stron, takich jak 
uniwersytety i przemysł, a także proaktywne opracowywanie zastosowań metrologii w nowych 
obszarach nauki i z większym naciskiem na kluczowe wyzwania społeczne. 

Sprawozdawczyni popiera diagnozę i ambicje Komisji. W związku z tym zestaw poprawek 
zawarty w tym sprawozdaniu opiera się na tych samych założeniach. Dodano konkretne 
zalecenia z myślą o udoskonaleniu już dobrego wniosku. 

Zasady

Niniejsze sprawozdanie opiera się na zasadzie, że ponieważ metrologia jest nauką przynoszącą 
korzyści wszystkim dziedzinom wiedzy i wpływającą na społeczeństwo i gospodarkę, powinna 
być bardziej otwarta, przejrzysta i dostępna wszystkim zainteresowanym stronom. 
Partnerstwo publiczno-publiczne nie powinno ograniczać się do scentralizowanych projektów 
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krajowych. Wręcz przeciwnie – krajowe instytuty metrologiczne powinny aktywnie dążyć do 
współpracy z innymi zainteresowanymi stronami, w szczególności z uniwersytetami 
i przemysłem, zwłaszcza w drodze otwartych zaproszeń do składania projektów oraz polityki 
proaktywnego ujawniania istotnych informacji. Partnerstwo powinno również ożywić dialog 
ze społeczeństwem, jego podmiotami i obywatelami. W tym celu powinno zintensyfikować 
kampanie uświadamiające i działania komunikacyjne, a także działania służące podwyższeniu 
umiejętności i kompetencji. Równie ważne jest dostosowanie projektów do priorytetów Unii 
Europejskiej, zwłaszcza transformacji ekologicznej i cyfrowej. Ustanowienie synergii 
i komplementarności z celami, strategiami politycznymi i programami UE, zwłaszcza 
z funduszami regionalnymi, programem InvestEU oraz środkami z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, będzie musiało dokonać się w prosty i skuteczny sposób. 
Partnerstwo powinno promować i nagradzać doskonałość naukową oraz wspierać 
wprowadzanie i systematyczne wykorzystywanie wyników badań naukowych i innowacji. 
W tym celu nowa Grupa Sterująca powinna składać się z przedstawicieli odpowiednich 
zainteresowanych stron i zapewniać ściślejsze powiązanie działalności partnerstwa 
w dziedzinie metrologii z nauką. Zgodnie z sugestią Komisji interakcję tę należy promować 
zarówno na dalszych etapach, przez rozwój odpowiednich zastosowań metrologii, jak i na 
wcześniejszych – z wykorzystaniem udoskonalonego doradztwa naukowego Grupy Sterującej 
– tak aby wnieść wkład w prace Komitetu Partnerstwa w dziedzinie Metrologii.

Kluczowe działania

Aby zrealizować wspomniane priorytety, określiliśmy pięć głównych kierunków działania: 
otwartość i przejrzystość, pogłębiony dialog ze społeczeństwem, uproszczenie, 
dostosowanie i synergia, ściślejsze powiązanie z nauką.

--------

1) Otwartość i przejrzystość:
- wyboru wszystkich działań dokonuje się w drodze otwartych, przejrzystych 

i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków; te same kryteria powinny 
mieć zastosowanie do wyboru europejskich sieci metrologicznych;

- należy lepiej angażować w działania nowych uczestników, w szczególności MŚP, 
uniwersytety i organizacje badawcze;

- zasady postępowania z wnioskami, które uzyskały taką samą punktację, mogą 
obejmować dodatkowe kryteria nagradzające zaangażowanie MŚP, poszanowanie 
równouprawnienia płci i jak największą różnorodność geograficzną.

2) Pogłębiony dialog ze społeczeństwem:
- należy zwiększyć widoczność zaproszeń do składania wniosków, które 

partnerstwo w dziedzinie metrologii będzie publikować we właściwych bazach 
danych, podobnie jak wszystkie inne inicjatywy w ramach programu „Horyzont 
Europa”;

- działania w ramach partnerstwa i wyniki projektów należy promować w sposób 
zwiększający uczestnictwo i różnorodność geograficzną; w tym celu należy 
skoncentrować się na konkretnych działaniach zwiększających świadomość oraz 
promować działania i kampanie edukacyjne i popularyzatorskie;
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- partnerstwo jest dobrze przygotowane do tego, by przyczyniać się do zmniejszania 
konkretnych niedoborów wykwalifikowanej kadry w całej Unii, i w tym celu 
powinno aktywnie współpracować z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
aby stworzyć możliwości nabywania i zmiany kwalifikacji oraz przygotować 
transformację ekologiczną i cyfrową.

3) Uproszczenie:
- należy zawsze brać pod uwagę skutki administracyjne, zwłaszcza w trakcie ocen 

okresowych, które muszą być proste i przejrzyste; partnerstwo powinno zawsze 
dążyć do zmniejszania obciążeń administracyjnych;

- koszty administracyjne należy dostosować do programu „Horyzont Europa”; nie 
powinny one przekraczać 5 % całkowitego budżetu.

4) Dostosowanie i synergia:
- w odniesieniu do strategicznych priorytetów Unii, zwłaszcza związanych 

z europejskimi strategiami na rzecz ekologii i danych; 
- w odniesieniu do wszystkich odnośnych programów i funduszy – regionalnych 

(EFRR, EFS+, EFMR, EFRROW), lecz również tych wywodzących się 
z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które także można 
wykorzystać do uzupełnienia wkładów krajowych;

- w odniesieniu do innych partnerstw i wspólnych przedsięwzięć, misji 
i instrumentów w ramach programu „Horyzont Europa”;

- aby sprzyjać skutecznej synergii, Komisja powinna opracować jasne, proste 
i konkretne wytyczne, które umożliwią różne rodzaje synergii (tj. transfer 
zasobów, finansowanie alternatywne, finansowanie skumulowane i finansowanie 
zintegrowane).

5) Ściślejsze powiązanie z nauką:
- doskonałość naukową należy zagwarantować przez poszanowanie i promowanie 

wolności akademickiej i najwyższych standardów rzetelności naukowej;
- przy realizacji wszystkich działań należy uwzględniać najnowsze osiągnięcia 

naukowe i wyniki badań podstawowych, a partnerstwo powinno wspierać 
wprowadzanie i bardziej systematyczne wykorzystywanie wyników badań 
naukowych i innowacji uzyskanych w Unii;

- w Grupie Sterującej partnerstwa w dziedzinie metrologii brakuje aktywnej 
obecności naukowej, więc w sprawozdaniu proponuje się zwiększenie liczby 
członków do 18, w tym włączenie 6 przedstawicieli europejskiego środowiska 
naukowego;

- przedstawiciele europejskiego środowiska naukowego powinni być w stanie 
dostarczać niezależne porady i analizy dotyczące priorytetów naukowych, które 
należy uwzględnić w programie prac, oraz monitorować postęp naukowy 
w pokrewnych sektorach;

- aby lepiej powiązać badania podstawowe z badaniami stosowanymi i inspirować 
odpowiednie innowacje, promując wspólne zastosowania zarówno na 
wcześniejszych, jak i na dalszych etapach, partnerstwo w dziedzinie metrologii 
powinno dążyć do osiągnięcia bardziej systemowej synergii z programami prac 
badawczych opartymi na współpracy oraz z Europejską Radą ds. Badań 
Naukowych;
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- wreszcie partnerstwo w dziedzinie metrologii powinno również przyczynić się do 
zwiększenia cyrkulacji talentów i rozwiązania problemu drenażu mózgów. 
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