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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na európskom 
partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0089),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a druhý pododsek článku 188 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu 
(C9-0083/2021),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0242/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. navrhuje, aby sa tento akt uvádzal ako „Rozhodnutie o účasti Únie na európskom 
partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské 
štáty“;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Na dosiahnutie čo najväčšieho 
možného vplyvu financovania z 

(1) Na dosiahnutie čo najväčšieho 
možného vplyvu financovania z 

1 Ú. v. EÚ C, , s. .
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prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 
príspevku k cieľom politiky EÚ sa 
nariadením (EÚ) [XXX] Európskeho 
parlamentu a Rady9 zriadil program 
Horizont Európa, ako rámcový program 
pre výskum a inovácie, t. j. politický a 
právny rámec pre európske partnerstvá so 
subjektmi súkromného a/alebo verejného 
sektora. Európske partnerstvá sú kľúčovým 
prvkom politického prístupu programu 
Horizont Európa. Vytvárajú sa s cieľom 
dosiahnuť priority Únie, na ktoré sa 
zameriava program Horizont Európa, 
a zabezpečiť jasný vplyv pre Úniu a jej 
obyvateľov, pričom to možno účinnejšie 
dosiahnuť v partnerstve prostredníctvom 
strategickej vízie, ktorú si partneri 
spoločne osvojili a ku ktorej sa zaviazali, 
než by to dokázala Únia sama.

prostriedkov Únie a najefektívnejšieho 
príspevku k cieľom politiky EÚ sa 
nariadením (EÚ) 2021/695 Európskeho 
parlamentu a Rady9 zriadil program 
Horizont Európa, ako rámcový program 
pre výskum a inovácie, t. j. politický a 
právny rámec pre európske partnerstvá so 
subjektmi súkromného a/alebo verejného 
sektora. Európske partnerstvá sú kľúčovým 
prvkom politického prístupu programu 
Horizont Európa. Vytvárajú sa s cieľom 
splniť záväzky a dosiahnuť priority Únie, 
na ktoré sa zameriava program Horizont 
Európa, a zabezpečiť jasný vplyv pre Úniu, 
jej obyvateľov a životné prostredie, pričom 
to možno účinnejšie dosiahnuť v 
partnerstve prostredníctvom strategickej 
vízie, ktorú si partneri spoločne osvojili a 
ku ktorej sa zaviazali, než by to dokázala 
Únia sama.

__________________ __________________
9 Nariadenie [XXX] Európskeho 
parlamentu a Rady z [dátum], ktorým sa 
zriaďuje Horizont Európa – rámcový 
program pre výskum a inovácie (Ú. v. EÚ 
C , , s. ). [Doplňte celý odkaz].

9 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, 
ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – 
rámcový program pre výskum a inovácie, 
stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 
a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 
a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 
12.5.2021, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Konkrétne sa od európskych 
partnerstiev v pilieri „Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu“ v rámci programu Horizont 
Európa očakáva, že budú zohrávať 
významnú úlohu pri dosahovaní 
strategických cieľov zameraných na 
zrýchlenie prechodu k cieľom 
udržateľného rozvoja a k zelenej a 
digitálnej Európe, ako aj pri prispievaní k 

(2) Konkrétne sa od európskych 
partnerstiev v pilieri „Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu“ v rámci programu Horizont 
Európa očakáva, že budú zohrávať 
významnú úlohu pri dosahovaní 
strategických cieľov zameraných na 
zrýchlenie splnenia cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, záväzkov Únie 
podľa Parížskej dohody pri prechode na 
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strategickej autonómii Európy a jej 
obnove.10 Európske partnerstvá sú kľúčom 
k riešeniu zložitých cezhraničných výziev, 
pri ktorých je potrebný integrovaný 
prístup. Umožňujú venovať sa 
transformačným, systémovým a trhovým 
zlyhaniam tým, že spájajú široké spektrum 
aktérov v rámci hodnotových reťazcov 
a priemyselných ekosystémov, aby 
smerovali k spoločnej vízii a previedli ju 
na konkrétne plány a koordinované 
vykonávanie činností. Navyše umožňujú 
sústredenie snáh a zdrojov na spoločné 
priority s cieľom riešiť zložité výzvy, ktoré 
ležia pred nami.

zelenú, digitálnu a strategicky autonómnu 
Európu, a súčasne prispievať k sociálne, 
hospodársky a environmentálne odolnej 
obnove10 a podpore energetickej účinnosti 
a využívania obnoviteľných zdrojov 
energie. Európske partnerstvá sú kľúčom 
k riešeniu zložitých cezhraničných výziev, 
pri ktorých je potrebný integrovaný 
prístup. Umožňujú venovať sa 
transformačným, systémovým a trhovým 
zlyhaniam tým, že spájajú široké spektrum 
aktérov v rámci hodnotových reťazcov, 
oblasti výskumu a inovácie a 
priemyselných ekosystémov, aby 
smerovali k spoločnej vízii a previedli ju 
na konkrétne plány a koordinované 
vykonávanie činností. Navyše umožňujú 
sústredenie snáh a zdrojov na spoločné 
priority s cieľom riešiť zložité budúce 
výzvy v prospech spoločnosti.

__________________ __________________
10 Európska komisia (2018), Posúdenie 
vplyvu programu Horizont Európa, 
SWD(2018) 307.

10 Európska komisia (2018), Posúdenie 
vplyvu programu Horizont Európa, 
SWD(2018) 307.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Partnerstvo v oblasti metrológie by 
svoje poslanie a ciele malo plniť jasným, 
jednoduchým a pružným spôsobom s 
cieľom zvýšiť atraktívnosť pre priemysel, 
malé a stredné podniky (MSP) a všetky 
relevantné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) S cieľom zaručiť vedeckú 
excelentnosť a v súlade s článkom 13 
Charty základných práv Európskej únie 
by štáty zúčastňujúce sa na partnerstve v 
oblasti metrológie mali rešpektovať 
akademickú slobodu, najmä slobodu 
vykonávať vedecký výskum, a podporovať 
najvyššie normy vedeckej integrity.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom dosiahnuť priority a vplyv 
by sa európske partnerstvá mali rozvíjať 
prostredníctvom širokého zapojenia 
relevantných zainteresovaných strán 
v rámci Európy vrátane priemyslu, 
výskumných organizácií, subjektov 
poverených vykonávaním verejnej služby 
na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej 
alebo medzinárodnej úrovni, ako aj 
organizácií občianskej spoločnosti, ako sú 
napríklad nadácie, ktoré podporujú 
a/alebo vykonávajú výskum a inovácie. 
Tieto európske partnerstvá majú byť aj 
jedným z opatrení na posilnenie spolupráce 
medzi partnermi zo súkromného a/alebo 
verejného sektora na medzinárodnej 
úrovni, a to vrátane spájania výskumných 
a inovačných programov a cezhraničných 
investícií do výskumu a inovácií, čím ľudia 
a podniky získajú vzájomné výhody.

(3) S cieľom dosiahnuť priority a vplyv 
by sa mali európske partnerstvá vytvárať 
prostredníctvom širokého zapojenia 
relevantných zainteresovaných strán v celej 
Európe vrátane priemyslu, univerzít, 
výskumných organizácií, orgánov 
poverených vykonávaním verejnej služby 
na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej 
alebo medzinárodnej úrovni, a organizácií 
občianskej spoločnosti vrátane nadácií, 
ktoré podporujú a/alebo vykonávajú 
výskum a inovácie. Tieto európske 
partnerstvá majú byť aj jedným z opatrení 
na posilnenie spolupráce a synergií medzi 
partnermi zo súkromného a/alebo 
verejného sektora na medzinárodnej 
úrovni, a to vrátane spájania výskumných a 
inovačných programov a cezhraničných 
investícií do výskumu a inovácií, čím ľudia 
a podniky získajú vzájomné výhody.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Cieľom komplementárnosti a 
synergie s pracovnými programami 
kolaboratívneho výskumu a s Európskou 
radou pre výskum je pomôcť sústave 
inovácií inšpirovanej smerom zdola 
nahor. Takáto komplementárnosť a 
synergia má vytvoriť príležitosti pre 
výskum v oblastiach, ktoré sa v súčasnosti 
neriešia, a podporovať uplatňovanie v 
iných odvetviach, tak v počiatočných, ako 
aj nadväzujúcich odvetviach postupu. 
Partnerstvom v oblasti metrológie by sa 
mala zabezpečiť primeraná spolupráca s 
ostatnými európskymi partnerstvami a 
inými relevantnými iniciatívami 
vzhľadom na technologický rozvoj v 
oblastiach, ako je digitalizácia a umelá 
inteligencia, ako aj so službami 
občianskej spoločnosti od inteligentného 
zdravotníctva po autonómnu dopravu a 
obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Cieľom toho rozhodnutia je účasť 
Únie na partnerstve v oblasti metrológie na 
podporu jeho všeobecných cieľov. 
Požiadavky metrológie majú taký rozsah 
a zložitosť, že sa pri nich vyžadujú 
investície, ktoré presahujú rozpočty 
národných metrologických ústavov 
a určených ústavov na základný výskum. 
Excelentnosť vyžadovaná v prípade 
výskumu oblasti a vývoja špičkových 
metrologických riešení presahuje hranice 
jednotlivých štátov, a preto ju nemožno 
dosiahnuť výhradne na národnej úrovni. 
Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale možno ich lepšie 

(9) Cieľom toho rozhodnutia je účasť 
Únie na partnerstve v oblasti metrológie na 
podporu jeho všeobecných cieľov. 
Požiadavky metrológie majú taký rozsah 
a zložitosť, že sa pri nich vyžadujú 
investície, ktoré presahujú rozpočty 
národných metrologických ústavov 
a určených ústavov na základný výskum. 
Excelentnosť vyžadovaná v prípade 
výskumu oblasti a vývoja špičkových 
metrologických riešení presahuje hranice 
jednotlivých štátov, a preto ju nemožno 
dosiahnuť výhradne na národnej úrovni. 
Partnerstvom v oblasti metrológie by sa 
mala podnecovať a odmeňovať vedecká 
excelentnosť a podporovať šírenie a 
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dosiahnuť na úrovni Únie integráciou 
činnosti jednotlivých štátov do uceleného 
európskeho prístupu, a to sústredením 
oddelených národných výskumných 
programov, pomocou pri navrhovaní 
spoločných stratégií výskumu 
a financovania presahujúcich hranice 
jednotlivých štátov a dosiahnutím 
kritického množstva účastníkov 
a vyžadovaných investícií, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

systematické využívanie výsledkov 
výskumu a inovácií vytvorených v Únii, a 
to aj zabezpečením toho, aby sa pri 
vykonávaní jeho činností zohľadňovali 
najnovšie vedecké poznatky a výsledky 
základného výskumu. Malo by sa tiež 
usilovať o zabezpečenie toho, aby 
priemysel, inovátori a nakoniec 
spoločnosť prijímali a zavádzali výsledky 
jeho činností. Keďže ciele tohto 
rozhodnutia nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie 
integráciou činnosti jednotlivých štátov do 
uceleného európskeho prístupu, a to 
sústredením oddelených národných 
výskumných programov, pomocou pri 
navrhovaní spoločných stratégií výskumu 
a financovania presahujúcich hranice 
jednotlivých štátov a dosiahnutím 
kritického množstva účastníkov 
a vyžadovaných investícií, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto rozhodnutie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Partnerstvo v oblasti metrológie 
zosúladené s politickými prioritami 
Komisie (vrátane Európskej zelenej 
dohody, hospodárstva, ktoré pracuje 
v prospech ľudí, a Európy pripravenej na 
digitálny vek) sa má realizovať počas 
desaťročného obdobia (od roku 2021 do 
roku 2031). V porovnaní s iniciatívou 
EMPIR v rámci programu Horizont 2020 
majú byť súčasťou tohto programu nové 
činnosti, a najmä vytváranie európskych 
metrologických sietí, čo bude reakciou na 

(10) Partnerstvo v oblasti metrológie 
zosúladené s politickými prioritami 
Komisie (vrátane Európskej zelenej 
dohody, hospodárstva, ktoré pracuje 
v prospech ľudí, a Európy pripravenej na 
digitálny vek) sa má realizovať počas 
desaťročného obdobia (od roku 2021 do 
roku 2031). V porovnaní s iniciatívou 
EMPIR v rámci programu Horizont 2020 
majú byť súčasťou tohto programu nové 
činnosti, a najmä vytváranie európskych 
metrologických sietí, ktoré by sa mali 
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naliehavé spoločenské výzvy 
a metrologické potreby v súvislosti so 
vznikajúcimi technológiami. Metrologická 
kapacita poskytovaná týmito sieťami má 
byť rovnocenná a porovnateľná s inými 
poprednými svetovými metrologickými 
systémami, čím sa preukáže excelentnosť 
svetovej úrovne. Počas vykonávania 
programu Horizont Európa sa majú 
zverejňovať výzvy na predkladanie 
návrhov v rámci partnerstva v oblasti 
metrológie.

zakladať otvoreným a transparentným 
spôsobom, a ktoré budú reagovať na 
naliehavé spoločenské a environmentálne 
výzvy a metrologické potreby v súvislosti 
so vznikajúcimi technológiami a 
inováciami. Metrologická kapacita 
poskytovaná týmito sieťami má byť 
rovnocenná a porovnateľná s inými 
poprednými svetovými metrologickými 
systémami, čím sa preukáže excelentnosť 
svetovej úrovne. Počas vykonávania 
programu Horizont Európa sa majú 
zverejňovať výzvy na predkladanie 
návrhov v rámci partnerstva v oblasti 
metrológie, ktoré by mali byť otvorené, 
transparentné a súťažné. Partnerstvo v 
oblasti metrológie by sa malo usilovať o 
šírenie talentov, keďže vyváženým 
obehovým pohybom výskumných 
pracovníkov sa môže aktívne riešiť 
problém tzv. úniku mozgov. Partnerstvo v 
oblasti metrológie by malo aktívne 
spolupracovať s akademickými 
inštitúciami s cieľom vyplniť medzery v 
zručnostiach, vytvoriť príležitosti na 
odbornú prípravu v oblasti zručností a 
rekvalifikácie a pripraviť ďalšiu 
generáciu pracovníkov na uspokojenie 
potrieb trhu práce, ktoré vyplývajú zo 
zelenej a digitálnej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Činnosti partnerstva v oblasti 
metrológie majú byť v súlade s cieľmi 
a prioritami programu Horizont Európa 
v oblasti výskumu a inovácie a so 
všeobecnými zásadami a podmienkami 
stanovenými v článku XXX nariadenia 
(EÚ) [nariadenie o programe Horizont 
Európa].

(11) Činnosti partnerstva v oblasti 
metrológie majú byť v súlade s cieľmi a 
prioritami programu Horizont Európa v 
oblasti výskumu a inovácie a so 
všeobecnými zásadami a podmienkami 
stanovenými v článku 8 a v prílohe III k 
nariadeniu (EÚ) 2021/695, najmä pokiaľ 
ide o rozvoj a podporu vedeckej 
excelentnosti, podporu inovácií a 
uľahčenie technologického rozvoja a 
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podporu prístupu k inovačným riešeniam 
a ich využívania v európskom priemysle, 
najmä v rámci MSP, a nakoniec v 
spoločnosti.
__________________

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s článkom XXX 
nariadenia (EÚ) [nariadenie o programe 
Horizont Európa] je všeobecným cieľom 
programu Horizont Európa dosiahnuť 
vedecký, hospodársky a spoločenský 
účinok investícií Únie do výskumu 
a inovácií, aby sa posilnili vedecké 
a technologické základne Únie a podporila 
jej konkurencieschopnosť vrátane 
priemyslu, dosiahnuť strategické priority 
Únie a prispieť k riešeniu globálnych 
výziev vrátane cieľov udržateľného rozvoja 
v súlade so zásadami Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj a Parížskej dohody 
prijatej na základe Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy.

(13) V súlade s článkom 3 nariadenia 
(EÚ) 2021/695 je všeobecným cieľom 
programu Horizont Európa dosiahnuť 
vedecký, hospodársky, ekologický a 
spoločenský účinok investícií Únie do 
výskumu a inovácií, aby sa posilnili 
vedecké a technologické základne Únie a 
podporila jej konkurencieschopnosť 
vrátane priemyslu, dosiahnuť strategické 
priority Únie a prispieť k riešeniu 
globálnych výziev vrátane cieľov 
udržateľného rozvoja v súlade so zásadami 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a 
Parížskej dohody prijatej na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Partnerstvo v oblasti metrológie by 
malo zabezpečiť účinné presadzovanie 
rovnakých príležitostí pre všetkých, a 
najmä, pokiaľ možno, rodovú rovnováhu 
vo všetkých orgánoch metrologického 
partnerstva, ako aj v hodnotiacich 
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paneloch a iných príslušných poradných 
orgánoch.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby bolo možné dosiahnuť ciele 
partnerstva v oblasti metrológie, malo by 
združenie EURAMET poskytovať 
finančnú podporu najmä vo forme grantov 
pre účastníkov opatrení vybraných na 
úrovni združenia EURAMET. Výber 
takýchto opatrení by mal prebiehať na 
základe výziev na predkladanie návrhov, 
za ktoré nesie zodpovednosť združenie 
EURAMET. Pokiaľ ide o výber návrhov 
a prideľovanie finančných prostriedkov 
z finančného príspevku Únie a z 
finančných príspevkov zúčastnených štátov 
na projekty v oblasti výskumu a súvisiace 
činnosti, mal by sa uplatňovať záväzný 
poradovník. Pokiaľ ide o činnosti 
financované z príspevkov zúčastnených 
štátov pre európske metrologické siete, za 
financované opatrenia má takisto niesť 
zodpovednosť združenie EURAMET.

(15) Aby bolo možné dosiahnuť ciele 
partnerstva v oblasti metrológie, malo by 
združenie EURAMET poskytovať 
finančnú podporu najmä vo forme grantov 
pre účastníkov opatrení vybraných na 
úrovni združenia EURAMET. Tieto 
opatrenia by sa mali vyberať na základe 
otvorených, transparentných a súťažných 
výziev na predkladanie návrhov, za ktoré 
zodpovedá združenie EURAMET. 
Partnerstvo v oblasti metrológie by malo 
vynakladať maximálne úsilie na zvýšenie 
viditeľnosti výziev na predkladanie 
návrhov, na ich včasné uverejňovanie v 
databáze Horizont a na ich podporu a 
propagáciu s cieľom zvýšiť účasť, 
geografickú rozmanitosť a zapojenie 
nových účastníkov trhu, ako sú startupy a 
MSP. Pokiaľ ide o výber návrhov a 
prideľovanie finančných prostriedkov z 
finančného príspevku Únie a z finančných 
príspevkov zúčastnených štátov na 
výskumné projekty zamerané na 
excelentnosť a súvisiace činnosti, mal by 
sa uplatňovať záväzný poradovník. V 
súlade s článkom 28 nariadenia (EÚ) 
2021/695 je možné zahrnúť kritériá 
týkajúce sa zapojenia MSP, rodovej a 
geografickej rozmanitosti do podmienok 
zaobchádzania s návrhmi ex-aequo. 
Pokiaľ ide o činnosti financované 
z príspevkov zúčastnených štátov pre 
európske metrologické siete, za 
financované opatrenia má takisto niesť 
zodpovednosť združenie EURAMET.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných v rámci partnerstva 
v oblasti metrológie podlieha nariadeniu 
Rady (EÚ) č. XXX14 [PÚ Horizont 
Európa]. Vzhľadom na osobitné 
prevádzkové potreby partnerstva v oblasti 
metrológie, najmä pokiaľ ide o budovanie 
a riadenie budúcich európskych 
metrologických sietí a uľahčenie 
primeranej finančnej účasti zúčastnených 
štátov, by však v prípade potreby malo byť 
možné zabezpečiť obmedzenie úlohy 
koordinátora na národné metrologické 
ústavy a určené ústavy zúčastnených 
štátov.

(16) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných v rámci partnerstva 
v oblasti metrológie podlieha nariadeniu 
Rady (EÚ) č. XXX14 [PÚ Horizont 
Európa]. Vzhľadom na osobitné 
prevádzkové potreby partnerstva v oblasti 
metrológie, najmä pokiaľ ide o budovanie 
a riadenie budúcich európskych 
metrologických sietí a uľahčenie 
primeranej finančnej účasti zúčastnených 
štátov, by však v prípade potreby po 
konzultácii s riadiacou skupinou malo byť 
možné zabezpečiť obmedzenie úlohy 
koordinátora na národné metrologické 
ústavy a určené ústavy zúčastnených 
štátov.

__________ ___________
14 Nariadenie Rady (EÚ) XXX z … 
(Ú. v. EÚ …).

14 Nariadenie Rady (EÚ) XXX z … 
(Ú. v. EÚ …).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a prístupnosť programu by 
sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci 
partnerstva v oblasti metrológie mali 
uverejniť na jednotnom portáli pre 
účastníkov, ako aj prostredníctvom iných 
elektronických prostriedkov šírenia v rámci 
programu Horizont Európa, ktoré spravuje 
Komisia.

(18) S cieľom zabezpečiť otvorenosť, 
transparentnosť a prístupnosť programu by 
sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci 
partnerstva v oblasti metrológie mali 
uverejniť užívateľsky ústretovým 
spôsobom na jednotnom portáli pre 
účastníkov, ako aj prostredníctvom iných 
elektronických prostriedkov šírenia v rámci 
programu Horizont Európa, ktoré spravuje 
Komisia. Výzvy na predkladanie návrhov 
by mali byť atraktívne a prístupné širokej 
škále zainteresovaných strán z oblasti 
výskumu a priemyslu vrátane MSP. 
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Partnerstvo v oblasti metrológie by malo 
zlepšiť svoj dialóg so spoločnosťou, 
zúčastňovať sa na kampaniach na 
zvyšovanie informovanosti a podporovať 
vzdelávacie a informačné činnosti so 
zapojením akademických, vedeckých a 
vedomostných sietí, sociálnych a 
hospodárskych partnerov, médií, 
priemyslu a organizácií MSP a ďalších 
aktérov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Komisia by mala najneskôr v roku 
2025 vykonať priebežné hodnotenie, pri 
ktorom posúdi najmä kvalitu a efektívnosť 
partnerstva v oblasti metrológie a pokrok 
pri plnení vytýčených cieľov, a najneskôr 
v roku 2030 záverečné hodnotenie a mala 
by pripraviť správu o týchto hodnoteniach,

(24) Komisia by mala najneskôr v roku 
2025 vykonať priebežné hodnotenie, pri 
ktorom posúdi najmä kvalitu a efektívnosť 
partnerstva v oblasti metrológie a pokrok 
pri plnení vytýčených cieľov, a najneskôr 
v roku 2030 záverečné hodnotenie a mala 
by zverejniť správu o týchto hodnoteniach,

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Európsky parlament by mal mať 
možnosť vyzvať Komisiu, aby predložila 
hodnotiace správy a ďalšie relevantné 
informácie o činnostiach partnerstva v 
oblasti metrológie zodpovednému výboru,
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ktorýkoľvek členský štát, ktorý nie 
je uvedený v odseku 1, a akákoľvek iná 
krajina pridružená k programu Horizont 
Európa sa môže zúčastňovať na partnerstve 
v oblasti metrológie, pokiaľ spĺňa 
podmienku uvedenú v článku 4 ods. 1 
písm. c). Na účely tohto rozhodnutia sa 
považuje za zúčastnený štát.

2. Ktorýkoľvek členský štát, ktorý nie 
je uvedený v odseku 1, a akákoľvek iná 
krajina pridružená k programu Horizont 
Európa sa môže zúčastňovať na partnerstve 
v oblasti metrológie, pokiaľ spĺňa 
podmienku uvedenú v článku 4 ods. 1 
písm. c), a pokiaľ zaručuje slobodu 
vedeckého výskumu. Na účely tohto 
rozhodnutia sa považuje za zúčastnený štát.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Akákoľvek tretia krajina, ktorá nie 
je pridružená k programu Horizont Európa, 
sa môže zúčastňovať na partnerstve 
v oblasti metrológie za predpokladu, že 
s Úniou uzatvorí medzinárodnú dohodu 
o vedeckej a technickej spolupráci, v ktorej 
sa stanovia podmienky jej účasti na 
partnerstve v oblasti metrológie, a za 
predpokladu, že získa súhlas výboru pre 
partnerstvo v oblasti metrológie podľa 
článku 13 ods. 3 písm. f). Ak tieto 
podmienky splní, považuje sa na účely 
tohto rozhodnutia za zúčastnený štát.

3. Akákoľvek tretia krajina, ktorá nie 
je pridružená k programu Horizont Európa, 
sa môže zúčastňovať na partnerstve 
v oblasti metrológie za predpokladu, že 
s Úniou uzatvorí medzinárodnú dohodu 
o vedeckej a technickej spolupráci, v ktorej 
sa stanovia podmienky jej účasti na 
partnerstve v oblasti metrológie, za 
predpokladu, že spĺňa podmienku uvedenú 
v článku 4 ods. 1 písm. c) a zaručuje 
slobodu vedeckého výskumu, a že získa 
súhlas výboru pre partnerstvo v oblasti 
metrológie podľa článku 13 ods. 3 písm. f). 
Ak tieto podmienky splní, považuje sa na 
účely tohto rozhodnutia za zúčastnený štát.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vytvoriť udržateľný koordinovaný 
metrologický systém na európskej úrovni;

a) vytvoriť udržateľný, excelentný a 
koordinovaný metrologický systém na 
európskej úrovni s cieľom pomôcť 
preklenúť nedostatok investícií v Európe 
v porovnaní s jej globálnymi 
konkurentmi;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečiť, aby moderné 
metrologické schopnosti boli priamo 
prijímané inovátormi v ich ekosystémoch;

b) zabezpečiť, aby moderné 
metrologické schopnosti boli široko 
prijímané inovátormi v ich ekosystémoch a 
ďalej mimo nich;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zvýšiť vplyv metrológie na 
spoločenské výzvy v súvislosti so 
zavádzaním politík, noriem a predpisov, 
aby boli vhodné na daný účel.

c) zvýšiť vplyv metrológie na 
spoločenské výzvy v súvislosti so 
zavádzaním digitálnych, hospodárskych, 
priemyselných a environmentálnych 
politík, noriem a predpisov, aby boli 
vhodné na daný účel.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) do roku 2030 vytvoriť nové 
kapacity v oblasti výskumu, ktoré vzniknú 
v rámci nových európskych 
metrologických sietí a ktoré budú 
z hľadiska schopností kalibrácie a merania 
prinajmenšom rovnocenné s poprednými 
metrologickými ústavmi mimo 
zúčastnených štátov;

a) prispieť k vývoju do roku 2030 
nových kapacít v oblasti výskumu, ktoré 
vzniknú v rámci nových európskych 
metrologických sietí a ktoré budú 
z hľadiska schopností kalibrácie a merania 
prinajmenšom rovnocenné s poprednými 
metrologickými ústavmi mimo 
zúčastnených štátov;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) do roku 2030 podporovať predaj 
nových inovatívnych produktov a služieb 
prostredníctvom využívania a prijímania 
nových metrologických kapacít v oblasti 
kľúčových vznikajúcich technológií;

b) do roku 2030 podporovať predaj 
nových inovatívnych produktov a služieb 
prostredníctvom využívania a prijímania 
nových metrologických kapacít v oblasti 
kľúčových vznikajúcich a podporných 
technológií;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prispieť k zmenšovaniu nedostatku 
konkrétnych zručností v Únii, pomáhať 
pri budovaní nových znalostí v kontexte 
celoživotného vzdelávania a podpory 
zručností ľudských zdrojov a sprevádzať 
spoločenskú transformáciu, a to aj 
prostredníctvom lepších znalostí a 
spôsobilosti v oblasti inovácie;
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) do roku 2030 v plnej miere a účinne 
prispievať k návrhu a zavádzaniu 
špecifických noriem a predpisov, ktoré 
budú oporou verejných politík zameraných 
na spoločenské výzvy.

c) do roku 2030 v plnej miere a účinne 
prispievať k návrhu a zavádzaniu 
špecifických noriem a predpisov, ktoré 
budú oporou verejných politík zameraných 
na spoločenské, hospodárske a 
environmentálne výzvy.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) uvoľniť potenciál metrológie 
medzi koncovými používateľmi vrátane 
MSP a priemyselných subjektov, a to ako 
nástroja prispievajúceho k dosiahnutiu 
cieľov Únie v oblasti digitálnej a zelenej 
transformácie.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok Únie na 
partnerstvo v oblasti metrológie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu 
a rozpočtových prostriedkov tretích krajín 
neprekročí príspevky zúčastnených štátov 
na partnerstvo v oblasti metrológie. 
Finančný príspevok Únie je najviac 
300 miliónov EUR s cieľom poskytnúť 
prostriedky vo výške zhodnej s výškou 
príspevkov zúčastnených štátov uvedených 

1. Finančný príspevok Únie na 
partnerstvo v oblasti metrológie vrátane 
rozpočtových prostriedkov Európskeho 
združenia voľného obchodu 
a rozpočtových prostriedkov tretích krajín 
neprekročí príspevky zúčastnených štátov 
na partnerstvo v oblasti metrológie. 
Finančný príspevok Únie je najviac 
300 miliónov EUR s cieľom poskytnúť 
prostriedky vo výške zhodnej s výškou 
príspevkov zúčastnených štátov uvedených 
v článku 1 ods. 1. Príspevok Únie sa 
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v článku 1 ods. 1. primerane vyváži príspevkami ďalších 
pridružených tretích krajín, ktoré sa 
zúčastňujú na partnerstve v oblasti 
metrológie v súlade s článkom 16 
nariadenia (EÚ) 2021/695, pokiaľ je tento 
príspevok prinajmenšom rovnako vysoký 
ako príspevok zúčastnených štátov.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Finančný príspevok Únie sa 
nepoužije na pokrytie administratívnych 
nákladov partnerstva v oblasti metrológie.

5. Finančný príspevok Únie sa použije 
na pokrytie administratívnych nákladov 
partnerstva v oblasti metrológie do 
maximálnej výšky 5 % finančného 
príspevku Únie uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Finančné príspevky v rámci 
programov spolufinancovaných z EFRR, 
ESF+, ENRAF a EPFRV, ako aj 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, možno považovať za príspevok 
zúčastneného členského štátu k 
partnerstvu v oblasti metrológie za 
predpokladu, že príslušné ustanovenia 
nariadenia (EÚ) 2021/1060 Európskeho 
parlamentu a Rady1a a nariadení ... 
[nariadenia pre jednotlivé fondy] sú 
dodržané. Komisia na tento účel 
vypracuje jednoduché a praktické 
usmernenia s cieľom objasniť, čo 
predstavuje finančný príspevok 
zúčastneného štátu na partnerstvo v 
oblasti metrológie.
_____________________
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1a. Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, 
rybolovnom a akvakultúrnom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 
ako aj pre Fond pre azyl, migráciu 
a integráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory 
na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. 
EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Finančné alebo vecné príspevky 
uvedené v odseku 2 písm. b) kryjú náklady, 
ktoré vzniknú zúčastneným štátom 
v súvislosti s administratívnymi nákladmi 
združenia EURAMET na realizáciu 
partnerstva.

4. Finančné alebo vecné príspevky 
uvedené v odseku 2 písm. b) kryjú náklady, 
ktoré vzniknú zúčastneným štátom 
v súvislosti s administratívnymi nákladmi 
združenia EURAMET na realizáciu 
partnerstva. Tieto administratívne náklady 
združenia EURAMET neprekročia 5 % 
celkového rozpočtu partnerstva v oblasti 
metrológie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na účely stanovenia hodnoty 
vecných príspevkov uvedených v odseku 2 
písm. a) a b) sa náklady určia v súlade 
s obvyklými účtovnými postupmi 
dotknutých zúčastnených štátov alebo 
vnútroštátnych financujúcich orgánov, 
platnými účtovnými štandardmi 

5. Na účely stanovenia hodnoty 
vecných príspevkov uvedených v odseku 2 
písm. a) a b) tohto článku sa náklady určia 
v súlade s harmonizovaným prístupom, 
pričom jeho kritériá a postupy určí Výbor 
pre partnerstvo v oblasti metrológie v 
súlade s článkom 14 tohto nariadenia. 
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zúčastneného štátu, v ktorom sú usadené 
dotknuté vnútroštátne financujúce orgány, 
a platnými medzinárodnými účtovnými 
štandardmi a medzinárodnými štandardmi 
finančného výkazníctva. Náklady osvedčí 
nezávislý audítor, ktorého určia dotknuté 
zúčastnené štáty alebo vnútroštátne 
financujúce orgány. Ak by v súvislosti 
s osvedčovaním vznikla akákoľvek 
neistota, metódu stanovenia hodnoty môže 
overiť združenie EURAMET. Ak neistota 
pretrváva, združenie EURAMET môže 
vykonať audit metódy stanovenia 
hodnoty.

Vykazovanie nákladov sa v maximálnej 
možnej miere riadi postupmi vykazovania 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/695, 
pričom sa zohľadnia obvyklé účtovné 
postupy dotknutých zúčastnených štátov 
alebo vnútroštátnych financujúcich 
orgánov, platné účtovné štandardy 
zúčastneného štátu, v ktorom sú usadené 
dotknuté vnútroštátne financujúce orgány, 
a platné medzinárodné účtovné štandardy 
a medzinárodné štandardy finančného 
výkazníctva. Náklady osvedčí nezávislý 
audítor, ktorého určia dotknuté zúčastnené 
štáty alebo vnútroštátne financujúce 
orgány.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nepriamych akcií v zmysle článku 2 
bodu 25 nariadenia (EÚ) [XXX] 
[nariadenie o programe Horizont 
Európa], ktoré v súlade s článkom 7 tohto 
rozhodnutia financuje združenie 
EURAMET najmä vo forme grantov na 
základe nadnárodných otvorených 
a súťažných výziev na predkladanie 
návrhov, ktoré organizuje združenie 
EURAMET, a ktoré zahŕňajú:

a) nepriamych akcií v zmysle článku 2 
bodu 25 nariadenia (EÚ) 2021/695, ktoré v 
súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia 
financuje združenie EURAMET najmä vo 
forme grantov na základe nadnárodných 
otvorených, transparentných a súťažných 
výziev na predkladanie návrhov, ktoré 
organizuje združenie EURAMET, a ktoré 
zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ii) metrologický výskum zameraný 
na hľadanie riešení spoločenských výziev 
so zameraním na prínos v oblastiach 
energetiky, zdravia a klímy a na vytváranie 
projektov v rámci špecifických európskych 

— ii) metrologický výskum zameraný 
na hľadanie riešení spoločenských, 
hospodárskych a environmentálnych 
výziev so zameraním na prínos 
v oblastiach udržateľných technológi a 
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metrologických sietí, ktoré sa venujú týmto 
výzvam;

inovácií, energetiky, digitálneho odvetvia, 
zdravia, životného prostredia a klímy a na 
vytváranie projektov v rámci špecifických 
európskych metrologických sietí, ktoré sa 
venujú týmto výzvam;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— iii) výskum zameraný na vývoj 
nových meracích zariadení s cieľom 
zaviesť metrologické technológie do 
priemyslu a stimulovať inovácie 
v priemysle;

— iii) výskum zameraný na vývoj 
nových meracích zariadení s cieľom 
zaviesť metrologické technológie do 
európskeho priemyslu a obchodu a 
stimulovať inovácie v priemysle;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— iv) prednormalizačný a 
spolunormalizačný metrologický výskum 
a vývoj na podporu vykonávania politiky, 
predpisov a urýchlenie uvádzania 
inovatívnych výrobkov a služieb na trh;

— iv) prednormalizačný a 
spolunormalizačný metrologický výskum a 
vývoj na podporu vykonávania politiky, 
predpisov a urýchlenie uvádzania 
udržateľných inovatívnych výrobkov a 
služieb na trh a ich prijímanie 
spoločnosťou;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- iva) výmena najlepších postupov v 
oblasti metrologického výskumu 
vykonávaného na vnútroštátnej úrovni;
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) činností financovaných 
zúčastnenými štátmi bez finančného 
príspevku Únie uvedeného v článku 3, 
ktoré zahŕňajú činnosti zamerané na 
budovanie metrologických kapacít na 
rôznych technických úrovniach s cieľom 
dosiahnuť v zúčastnených štátoch 
vyrovnaný a integrovaný metrologický 
systém, ktorý im umožňuje rozvíjať 
vedecké a technické kapacity, a ktoré 
zahŕňajú činnosti, ktoré nie sú výsledkom 
výberu z výziev na predkladanie návrhov 
opísaných v písmene a) a ktoré sú opísané 
v ročných pracovných programoch, a to 
vrátane:

b) činností financovaných 
zúčastnenými štátmi bez finančného 
príspevku Únie uvedeného v článku 3, 
ktoré zahŕňajú činnosti zamerané na 
budovanie metrologických kapacít na 
rôznych technických úrovniach s cieľom 
dosiahnuť v zúčastnených štátoch čo 
najširší vyrovnaný a integrovaný 
metrologický systém, ktorý im umožňuje 
rozvíjať vedecké a technické kapacity, 
a ktoré zahŕňajú činnosti, ktoré nie sú 
výsledkom výberu z výziev na 
predkladanie návrhov opísaných v písmene 
a) a ktoré sú opísané v ročných pracovných 
programoch, a to vrátane:

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ii) opatrení na šírenie a využívanie 
výsledkov metrologického výskumu;

— ii) opatrení na šírenie a čo 
najširšie využívanie a používanie 
výsledkov metrologického výskumu v 
Európe, a to aj v priemysle a MSP, s 
cieľom zvýšiť používateľsky ústretovým 
spôsobom viditeľnosť činností združenia 
EURAMET pre verejnosť;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- iia) činnosti na zvyšovanie 
informovanosti a podporu vzdelávacích a 



RR\1236948SK.docx 25/42 PE692.641v02-00

SK

informačných činností a kampaní, 
poskytovanie vhodných informácií na 
svojom webovom sídle a uverejňovanie 
príslušnej dokumentácie;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— iv) organizovania externých 
činností zameraných na šírenie a prenos 
vedomostí s cieľom propagovať 
partnerstvo v oblasti metrológie 
a maximalizovať jeho vplyv.

— iv) organizovania externých 
činností zameraných na šírenie a prenos 
vedomostí s cieľom propagovať 
partnerstvo v oblasti metrológie čo 
najširšie v Európe a za jej hranicami s 
cieľom maximalizovať jeho vplyv.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred tým, ako sa určia témy 
jednotlivých výziev na predkladanie 
návrhov uvedených v odseku 1 písm. a), 
združenie EURAMET vyzve jednotlivcov 
alebo organizácie z metrologickej 
výskumnej obce a všeobecného 
hodnotového reťazca v oblasti metrológie, 
aby navrhli potenciálne témy na výskum.

2. Pred tým, ako sa určia témy 
jednotlivých výziev na predkladanie 
návrhov uvedených v odseku 1 písm. a), 
združenie EURAMET verejne vyzve 
jednotlivcov alebo organizácie vrátane 
MSP z všeobecného hodnotového reťazca 
v oblasti metrológie, aby navrhli 
potenciálne témy na výskum 
transparentným spôsobom. Program, 
zoznam účastníkov a zápisnice sa včas 
uverejňujú na jeho webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Združenie EURAMET monitoruje 7. Združenie EURAMET monitoruje 
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vykonávanie všetkých činností zaradených 
do ročného pracovného program a podáva 
o ňom každoročne správy Komisii.

vykonávanie všetkých činností zaradených 
do ročného pracovného program a podáva 
o ňom každoročne správy Komisii bez 
zvyšovania administratívneho zaťaženia 
príjemcov. Výročná správa sa včas 
sprístupní verejnosti na webovom sídle 
združenia EURAMET.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá účasti a šírenia Pravidlá účasti, otvorenej vedy a šírenia

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súlade s článkom 13 ods. 1 
nariadenia o programe Horizont Európa 
sa v riadne odôvodnených prípadoch môže 
v ročnom pracovnom programe stanoviť 
obmedzenie úlohy koordinátora pri 
nepriamych akciách na národné 
metrologické ústavy a určené ústavy 
zúčastnených štátov s cieľom zabezpečiť 
splnenie zámerov a cieľov príspevkov 
zúčastnených štátov.

2. Všetky činnosti uvedené v článku 6 
ods. 1 písm. a) podliehajú pravidlám 
účasti, otvorenej vedy a šírenia programu 
Horizont Európa, ako sa stanovuje v 
nariadení (EÚ) 2021/695. Popri tom, 
v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) 2021/695 sa v riadne odôvodnených 
prípadoch a po konzultácii s riadiacou 
skupinou môže v ročnom pracovnom 
programe stanoviť obmedzenie úlohy 
koordinátora pri nepriamych akciách na 
národné metrologické ústavy a určené 
ústavy zúčastnených štátov s cieľom 
zabezpečiť splnenie zámerov a cieľov 
príspevkov zúčastnených štátov.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Združenie EURAMET zabezpečí 
náležité interakcie s národnými 
metrologickými ústavmi a určenými 
ústavmi pri nepriamych akciách uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. a) v súlade 
s určením príslušného vnútroštátneho 
orgánu. Združenie EURAMET podnecuje 
a podporuje aj účasť iných subjektov na 
všetkých výzvach na prekladanie návrhov.

3. Združenie EURAMET zabezpečí 
náležité interakcie s národnými 
metrologickými ústavmi a určenými 
ústavmi pri nepriamych akciách uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. a) v súlade 
s určením príslušného vnútroštátneho 
orgánu. Združenie EURAMET podnecuje a 
podporuje aj účasť iných subjektov vrátane 
MSP na všetkých výzvach na prekladanie 
návrhov.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak zúčastnené štáty na 
financovanie partnerstva v oblasti 
metrológie neprispievajú alebo prispievajú 
len čiastočne alebo nedodržiavajú časové 
rámce pre príspevky uvedené v článku 5, 
Komisia môže ukončiť, primerane znížiť 
alebo pozastaviť finančný príspevok Únie 
uvedený v článku 3. Takéto rozhodnutie 
Komisie nebráni refundácii oprávnených 
nákladov, ktoré vzniknú zúčastneným 
štátom pred tým, ako sa partnerstvu 
v oblasti metrológie oznámi rozhodnutie 
o ukončení, primeranom znížení alebo 
pozastavení finančného príspevku Únie.

2. Ak zúčastnené štáty na 
financovanie partnerstva v oblasti 
metrológie neprispievajú alebo prispievajú 
len čiastočne alebo nedodržiavajú časové 
rámce pre príspevky uvedené v článku 5, 
Komisia môže ukončiť, primerane znížiť 
alebo v krajnom prípade pozastaviť 
finančný príspevok Únie uvedený 
v článku 3. Takéto rozhodnutie Komisie 
nebráni refundácii oprávnených nákladov, 
ktoré vzniknú zúčastneným štátom pred 
tým, ako sa partnerstvu v oblasti 
metrológie oznámi rozhodnutie o ukončení, 
primeranom znížení alebo pozastavení 
finančného príspevku Únie.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Audity ex post týkajúce sa 
výdavkov na nepriame akcie uvedené 
v článku 6 ods. 1 písm. a) vykonáva 

1. Audity ex post týkajúce sa 
výdavkov na nepriame akcie uvedené v 
článku 6 ods. 1 písm. a) a b) vykonáva 
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združenie EURAMET v súlade s článkom 
48 nariadenia … [Horizont Európa] (EÚ) 
[XXX] [].

združenie EURAMET v súlade s článkom 
48 nariadenia (EÚ) 2021/695.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. S cieľom zjednodušiť 
administratívne postupy pre príjemcov sa 
vyhýba duplicitným auditom a pravidlá 
auditu musia byť jasné, konzistentné a 
jednotné.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Zloženie orgánov riadiacich 
partnerstvo v oblasti metrológie rešpektuje 
zásadu rodovej rovnováhy.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výbor pre partnerstvo v oblasti 
metrológie riadi toto partnerstvo, aby tak, 
ako sa vykonáva, plnilo svoje ciele.

1. Výbor pre partnerstvo v oblasti 
metrológie riadi toto partnerstvo 
transparentným spôsobom, pričom 
zabezpečuje, aby tak, ako sa vykonáva, 
plnilo svoje ciele.

Pozmeňujúci návrh 51
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Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prijíma rozhodnutia o strategickom 
programe výskumu a inovácie;

a) prijíma rozhodnutia o strategickom 
programe výskumu a inovácie a uverejňuje 
ich;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijíma ročný pracovný program po 
odsúhlasení Komisiou a po konzultácii 
s riadiacou skupinou uvedenou 
v článku 15;

c) prijíma a uverejňuje ročný 
pracovný program po odsúhlasení 
Komisiou a po konzultácii s riadiacou 
skupinou uvedenou v článku 15;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prijíma rozhodnutia o výbere 
projektov, ktoré sa budú financovať podľa 
poradovníkov po vyhodnotení výzvy na 
predkladanie návrhov uvedenej v článku 6 
ods. 1 písm. a).

d) prijíma rozhodnutia o výbere 
projektov, ktoré sa budú financovať podľa 
poradovníkov po vyhodnotení výzvy na 
predkladanie návrhov uvedenej v článku 6 
ods. 1 písm. a), ktoré zohľadňujú rodovú 
a geografickú rôznorodosť, ako aj účasť 
MSP, v súlade s článkom 28 nariadenia 
(EÚ) 2021/695.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) prijíma opatrenia na prilákanie 
nových účastníkov, najmä MSP, univerzít 
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a výskumných organizácií a organizácií 
občianskej spoločnosti, do činností a akcií 
partnerstva v oblasti metrológie;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) schvaľuje účasť akejkoľvek tretej 
krajiny, ktorá nie je pridružená k programu 
Horizont Európa, na partnerstve v oblasti 
metrológie za predpokladu, že táto tretia 
krajina s Úniou uzatvorí medzinárodnú 
dohodu, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3.

f) schvaľuje účasť akejkoľvek tretej 
krajiny, ktorá nie je pridružená k programu 
Horizont Európa, na partnerstve v oblasti 
metrológie za predpokladu, že táto tretia 
krajina spĺňa podmienky uvedené v 
článku 1 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh rozhodnutia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia má na zasadnutiach 
Výboru pre partnerstvo v oblasti 
metrológie postavenie pozorovateľa. Na 
prijatie ročného pracovného programu zo 
strany Výboru pre partnerstvo v oblasti 
metrológie sa však vyžaduje 
predchádzajúci súhlas Komisie. Výbor pre 
partnerstvo v oblasti metrológie pozýva 
Komisiu na svoje zasadnutia a zasiela 
Komisii všetky príslušné dokumenty. 
Komisia sa môže zúčastňovať na 
diskusiách v rámci Výboru pre partnerstvo 
v oblasti metrológie.

4. Komisia má na zasadnutiach 
Výboru pre partnerstvo v oblasti 
metrológie postavenie pozorovateľa. Na 
prijatie ročného pracovného programu zo 
strany Výboru pre partnerstvo v oblasti 
metrológie sa však vyžaduje 
predchádzajúci súhlas Komisie. Výbor pre 
partnerstvo v oblasti metrológie pozýva 
Komisiu na svoje zasadnutia a zasiela 
Komisii všetky príslušné dokumenty. 
Komisia sa môže zúčastňovať na 
diskusiách v rámci Výboru pre partnerstvo 
v oblasti metrológie. Návrh programu, 
účastníci a zápisnice zo zasadnutí Výboru 
pre partnerstvo v oblasti metrológie sa 
včas zverejnia na webovom sídle 
združenia EURAMET.

Pozmeňujúci návrh 57
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Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi riadiacu skupinu. 
Riadiaca skupina je poradným orgánom 
partnerstva v oblasti metrológie 
a poskytuje poradenstvo partnerstvu 
v oblasti metrológie v súvislosti s novými 
prioritami metrologického výskumu na 
európskej úrovni. Riadiaca skupina najmä:

1. Komisia zriadi riadiacu skupinu, 
ktorá zabezpečí geografické a rodovo 
vyvážené zastúpenie, ako aj vyvážené 
pokrytie potrebných spôsobilostí a 
odborných znalostí. Riadiaca skupina je 
poradným orgánom partnerstva v oblasti 
metrológie a poskytuje partnerstvu v 
oblasti metrológie poradenstvo v súvislosti 
s novými prioritami metrologického 
výskumu na európskej úrovni, ako aj v 
súvislosti s tým, ako zvýšiť vplyv jeho 
výskumu na európsky priemysel, 
hospodárstvo a spoločnosť. Riadiaca 
skupina najmä:

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikuje vznikajúce technológie 
a trhy, v rámci ktorých by v budúcnosti 
mohol byť relevantný metrologický 
výskum;

a) identifikuje vznikajúce technológie, 
inovácie, trhy a priemyselné aplikácie, v 
rámci ktorých by v budúcnosti mohol byť 
relevantný metrologický výskum a 
inovácie;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) identifikuje výskumné oblasti 
prispievajúce k hladkému fungovaniu 
jednotného trhu vrátane príslušných 
predpisov a noriem;

b) identifikuje výskumné oblasti 
prispievajúce k hladkému fungovaniu 
jednotného trhu a splneniu cieľa Únie 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050 vrátane 
príslušných predpisov a noriem;
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Riadiacu skupinu tvorí 12 členov: 2. Riadiacu skupinu tvorí 18 členov: 

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 5 zástupcovia z rôznych 
európskych partnerstiev zriadených 
v súlade s nariadením (EÚ) [XXX] 
[Horizont Európa] s partnermi zo 
súkromného sektora, ktorí zastupujú 
priemysel. Komisia určí týchto zástupcov 
otvoreným a transparentným spôsobom;

b) piati zástupcovia z rôznych 
európskych partnerstiev zriadených v 
súlade s nariadením (EÚ) 2021/695. 
Komisia určí týchto zástupcov otvoreným a 
transparentným spôsobom, pričom 
zabezpečí rozmanitosť odborných znalostí 
a skúseností;

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) šiesti zástupcovia európskej 
vedeckej komunity vymenovaní Komisiou 
na základe otvoreného a transparentného 
procesu, na základe výberového konania, 
ktorý zabezpečuje geografické a rodovo 
vyvážené zastúpenie, a pokrýva potrebné 
spôsobilosti a odborné znalosti, pokiaľ ide 
o príslušné technické oblasti, a ktorého 
cieľom je vypracúvať nezávislé vedecky 
podložené odporúčania;
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zástupcovia európskej vedeckej 
komunity vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti poskytujú poradenstvo o 
vedeckých prioritách, ktoré sa majú riešiť 
v pracovnom programe, poskytujú 
nezávislé poradenstvo a analýzy 
konkrétnych otázok, ako to požaduje 
Výbor pre partnerstvo v oblasti 
metrológie, hodnotia výsledky a vplyv 
technologických a inovačných činností, 
ktoré sú financované partnerstvom v 
oblasti metrológie, a monitorujú vedecké 
úspechy v pridružených odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh rozhodnutia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Všetky odporúčania riadiacej 
skupiny sa zverejňujú.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh rozhodnutia
Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Európsky parlament môže vyzvať 
Komisiu, aby predložila hodnotiace správy 
a ďalšie relevantné informácie o 
činnostiach partnerstva v oblasti 
metrológie zodpovednému výboru,
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Pozmeňujúci návrh 66

Návrh rozhodnutia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia uskutoční priebežné 
hodnotenie a záverečné hodnotenie 
partnerstva v oblasti metrológie v rámci 
hodnotení programu Horizont Európa, ako 
sa uvádza v článku 47 nariadenia (EÚ) … 
[Horizont Európa].

1. Komisia uskutoční priebežné 
hodnotenie a záverečné hodnotenie 
partnerstva v oblasti metrológie v rámci 
hodnotení programu Horizont Európa, ako 
sa uvádza v článku 47 nariadenia (EÚ) 
2021/695, a to v spolupráci s externými 
nezávislými expertmi vybranými na 
základe otvoreného a transparentného 
procesu.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh rozhodnutia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri hodnoteniach sa skúma, ako 
partnerstvo v oblasti metrológie plní svoju 
misiu a ciele, pričom sú do nich zahrnuté 
všetky činnosti a hodnotí sa jeho európska 
pridaná hodnota, účinnosť, efektívnosť 
vrátane otvorenosti a transparentnosti, 
relevantnosť uskutočňovaných činností 
a ich koherentnosť a/alebo 
komplementarita s relevantným 
regionálnymi a vnútroštátnymi politikami 
a politikami Únie vrátane synergických 
účinkov s inými časťami programu 
Horizont Európa (ako sú misie, klastre 
alebo tematické/osobitné programy). Pri 
hodnoteniach sa berú do úvahy stanoviská 
zainteresovaných strán na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni a v relevantných 
prípadoch sa v nich posudzujú aj dlhodobé 
vedecké, spoločenské, hospodárske 
a technologické vplyvy predchádzajúcich 
iniciatív. V relevantných prípadoch 
zahŕňajú aj posúdenie najúčinnejšieho 
spôsobu politickej intervencie pre budúce 
opatrenia, ako aj relevantnosť 

2. Pri hodnoteniach sa skúma, ako 
partnerstvo v oblasti metrológie plní svoju 
misiu a ciele, pričom sú do nich zahrnuté 
všetky činnosti a hodnotí sa jeho európska 
pridaná hodnota, účinnosť, efektívnosť 
vrátane otvorenosti a transparentnosti, 
relevantnosť uskutočňovaných činností, a 
to aj pokiaľ ide o priemyselné odvetvie a 
MSP, a ich koherentnosť a/alebo 
komplementarita s relevantnými 
regionálnymi a vnútroštátnymi politikami a 
politikami Únie vrátane synergických 
účinkov s inými časťami programu 
Horizont Európa (ako sú iné partnerstvá, 
misie, klastre alebo tematické/osobitné 
programy). Na tento účel Komisia 
vypracuje jasné, jednoduché a konkrétne 
usmernenia na umožnenie rôznych 
druhov synergií (konkrétne presun 
zdrojov, alternatívne financovanie, 
kumulatívne financovanie a integrované 
financovanie). Pri hodnoteniach sa berú do 
úvahy stanoviská zainteresovaných strán 
na európskej aj vnútroštátnej úrovni a v 
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a koherentnosť prípadného obnovenia 
partnerstva v oblasti metrológie vzhľadom 
na celkové politické priority a prostredie 
podpory výskumu a inovácií vrátane jeho 
postavenia voči iným iniciatívam 
podporovaným prostredníctvom 
rámcového programu Horizont Európa.

relevantných prípadoch sa v nich 
posudzujú aj dlhodobé vedecké, 
spoločenské, hospodárske, 
environmentálne a technologické vplyvy 
predchádzajúcich iniciatív. V relevantných 
prípadoch zahŕňajú aj posúdenie 
najúčinnejšieho spôsobu politickej 
intervencie pre budúce opatrenia, ako aj 
relevantnosť a koherentnosť prípadného 
obnovenia partnerstva v oblasti metrológie 
vzhľadom na celkové politické priority 
a prostredie podpory výskumu a inovácií 
vrátane jeho postavenia voči iným 
iniciatívam podporovaným 
prostredníctvom rámcového programu 
Horizont Európa. Vykonaním uvedených 
hodnotení Komisia v plnej miere zohľadní 
administratívny vplyv na partnerstvo v 
oblasti metrológie a vynaloží maximálne 
úsilie na zníženie administratívnej záťaže 
a zabezpečenie jednoduchosti a plnej 
transparentnosti postupu hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh rozhodnutia
Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia uverejňuje a šíri výsledky 
a závery hodnotení a predkladá ich 
Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh rozhodnutia
Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Združenie EURAMET vloží 
informácie o predložených a 
financovaných návrhoch partnerstva v 
oblasti metrológie do jednotnej databázy 
pre program Horizont Európa, ako sa 
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vymedzuje v článku 50 nariadenia (EÚ) 
2021/695.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh rozhodnutia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, 
združenie EURAMET zabezpečí ochranu 
dôverných informácií, ktorých zverejnenie 
mimo inštitúcií Únie a iných orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie by mohlo 
poškodiť záujmy jeho členov alebo 
účastníkov činností v rámci partnerstva 
v oblasti metrológie. Medzi takéto dôverné 
informácie okrem iného patria osobné, 
komerčné, citlivé neutajované skutočnosti 
a utajované skutočnosti.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, 
združenie EURAMET zabezpečí ochranu 
dôverných informácií, ktorých zverejnenie 
mimo inštitúcií Únie a iných orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie by mohlo 
poškodiť záujmy jeho členov alebo 
účastníkov činností v rámci partnerstva 
v oblasti metrológie. Medzi takéto dôverné 
informácie okrem iného patria osobné, 
komerčné, citlivé neutajované skutočnosti 
a utajované skutočnosti. Ak združenie 
EURAMET informácie nezverejní, uvedie 
dôvod, prečo tak neurobilo.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh rozhodnutia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Združenie EURAMET, jeho orgány 
a zamestnanci, ako aj orgány partnerstva 
v oblasti metrológie sa pri výkone svojich 
činností vyhýbajú akémukoľvek konfliktu 
záujmov.

1. Združenie EURAMET, jeho orgány 
a zamestnanci, ako aj orgány partnerstva 
v oblasti metrológie sa pri výkone svojich 
činností vyhýbajú akémukoľvek konfliktu 
záujmov. Ak sa zistí konflikt záujmov, 
združenie EURAMET tento konflikt 
záujmov oznámi verejnosti a prijme 
primerané a účinné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh rozhodnutia
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členovia výboru pre partnerstvo v 
oblasti metrológie, riadiacej skupiny a 
sekretariátu združenia EURAMET miere 
zverejnia a aktualizujú úplné vyhlásenie o 
odborných činnostiach, finančných 
záujmoch a potenciálnych konfliktoch 
záujmov. Vyhlásenia uvádzajú 
jednoduchým a transparentným spôsobom 
tieto informácie:
a) meno a povolanie člena a 
podrobnosti o jeho členstve v radách 
alebo výboroch súkromných spoločností, 
mimovládnych organizácií a združení;
b) podiely člena v spoločnostiach 
alebo partnerstvách, ktoré môžu mať 
dôsledky na verejnú politiku alebo v 
ktorých má táto osoba vďaka tomuto 
podielu značný vplyv;
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

S rastúcou technologickou náročnosťou a výzvami, ktorým ľudstvo čelí, sa zvyšuje aj potreba 
presného merania. Ak chceme napredovať a udržať sa na správnom kurze, potrebujeme účinné 
formy riešenia neistoty. Metrológia, veda, ktorá sa zaoberá všetkými teoretickými a 
praktickými aspektmi merania, je preto základným nástrojom v každej oblasti vedomostí. 
Vďaka nej funguje veda. Vďaka nej funguje technika. Vďaka nej sa spoločnosti vyvíjajú. 
Umožňuje nám vedieť, kde sa nachádzame, či už pri riešení pandémie alebo vykonávaní 
ďalekosiahlych zmien, ako je ekologická a digitálna transformácia.

Európska komisia vo svojom návrhu o účasti Únie na európskom partnerstve v oblasti 
metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty, plne uznáva úlohu 
metrológie ako „nevyhnutného predpokladu pre všetky vedecké a technologické oblasti“ a 
„kľúčového predpokladu sociálnej a hospodárskej činnosti“. Navrhované nové partnerstvo 
nadväzuje na úspechy Európskeho programu metrologického výskumu (EMRP) a Európskeho 
metrologického programu pre inováciu a výskum (EMPIR), ale zdvíha latku s cieľom čeliť 
novým výzvam. Konkrétne ide o všetky výzvy, ktoré sú zosúladené s inými prioritami Únie, 
ako sú napríklad Európska zelená dohoda, hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, Európa 
pripravená na digitálny vek, ochrana nášho európskeho spôsobu života, silnejšia Európa vo 
svete a nový impulz pre európsku demokraciu.

Európske partnerstvo v oblasti metrológie prichádza s jasnou ambíciou zabezpečiť, aby sa do 
roku 2030 metrologické riešenia v Európe aspoň rovnali najlepším svetovým lídrom, ktorými 
sú USA, Čína a India. Prináša aj nový súbor odporúčaní, ktoré vyplývajú z priebežného 
hodnotenia programu EMPIR, ktoré v roku 2017 vykonala nezávislá externá expertná skupina. 

Patrí medzi ne posilnenie strategickej zložky metrológie s oveľa vyššou mierou zapojenia 
národných metrologických ústavov s inými komunitami zainteresovaných strán, posilnenie 
úlohy zainteresovaných strán, ako sú univerzity a priemysel, a proaktívny rozvoj 
metrologických aplikácií pre vznikajúce vedecké oblasti a s lepším zameraním na kľúčové 
spoločenské výzvy. 

Spravodajkyňa súhlasí s diagnostikou a ambíciami Komisie. Súbor pozmeňujúcich návrhov 
zahrnutých v tejto správe sa preto riadi rovnakými zásadami a pridáva konkrétne odporúčania 
s nádejou na zlepšenie návrhu, ktorý už je dobrý. 

Zásady

Táto správa sa riadi zásadou, že vzhľadom na to, že metrológia je veda prospešná pre všetky 
oblasti znalostí a ovplyvňuje spoločnosť a hospodárstvo, mala by byť otvorenejšia, 
transparentnejšia a prístupnejšia pre všetky zainteresované strany. Verejno-verejné 
partnerstvo by sa nemalo obmedzovať na centralizované vnútroštátne projekty. Naopak, 
národné metrologické ústavy sa musia aktívne usilovať o spoluprácu s ostatnými 
zainteresovanými stranami, najmä s univerzitami a priemyslom, najmä prostredníctvom 
otvorených výziev na predkladanie projektov a politiky aktívneho zverejňovania relevantných 
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informácií. Partnerstvo by malo aj posilniť dialóg so spoločnosťou, jej aktérmi a jej občanmi 
a na tento účel by malo zintenzívniť kampane na zvyšovanie informovanosti o činnostiach a 
komunikačné činnosti, ale aj činnosti určené na posilnenie zručností a kompetencií. Rovnako 
dôležité je zosúladenie projektov s prioritami Európskej únie, najmä pokiaľ ide o zelenú a 
digitálnu transformáciu. Preto bude musieť byť možné jednoducho a efektívne vytvoriť 
synergiu a komplementárnosť s cieľmi, politikami a programami EÚ, najmä s regionálnymi 
fondmi, InvestEU a fondmi na obnovu a odolnosť. Partnerstvo by malo propagovať a 
odmeňovať vedeckú excelentnosť a podporovať zavádzanie a systematické využívanie 
výsledkov výskumu a inovácií. Na tento účel nová riadiaca skupina zahŕňa zástupcov 
príslušných zainteresovaných strán a zabezpečuje silnejšie prepojenie činností partnerstva v 
oblasti metrológie s vedou. Táto interakcia sa podporuje smerom dole na základe návrhu 
Komisie prostredníctvom vývoja príslušných metrologických aplikácií, ale aj smerom hore, 
pričom sa náležite využíva posilnené vedecké poradenstvo riadiacej skupiny s cieľom 
poskytnúť podklady výboru pre partnerstvo v oblasti metrológie.

Najdôležitejšie opatrenia:

Na dosiahnutie uvedených priorít sme stanovili päť hlavných smerov činnosti: Otvorenosť a 
transparentnosť, posilnený dialóg so spoločnosťou, zjednodušenie, zosúladenie a 
synergie, posilnené prepojenie s vedou.

--------

1) Otvorenosť a transparentnosť:
- všetky akcie a činnosti sa vyberajú na základe otvorených, transparentných a 

súťažných výziev na predkladanie návrhov; rovnaké kritériá by sa mali uplatňovať 
na výber európskych metrologických sietí;

- noví hráči, najmä MSP, univerzity a výskumné organizácie, by mali byť lepšie 
zapojení do činností;

- Podmienky zaobchádzania s návrhmi ex-aequo môžu okrem iného zahŕňať ďalšie 
kritériá odmeňujúce účasť MSP, dodržiavanie rodovej rovnováhy a čo najširšej 
geografickej rozmanitosti.

2) Posilnený dialóg so spoločnosťou:
- zvýši sa viditeľnosť výziev na predkladanie návrhov a partnerstvo v oblasti 

metrológie by ich malo zverejňovať vo vhodných databázach, ako aj vo všetkých 
ostatných iniciatívach programu Horizont Európa;

- činnosti partnerstva a výsledky jeho projektov by sa mali podporovať tak, aby sa 
zvýšila účasť a geografická rozmanitosť, a preto by sa mali zamerať na konkrétne 
činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti a podporu vzdelávacích a 
informačných činností a kampaní;

- partnerstvo má dobrú pozíciu na to, aby prispelo k zníženiu nedostatku špecifických 
zručností v celej Únii, a na tento účel by malo aktívne spolupracovať s príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť príležitosti odbornej prípravy v oblasti 
zručností a rekvalifikácie a pripraviť zelenú a digitálnu transformáciu;

3) Zjednodušenie
- mal by sa vždy brať do úvahy administratívny vplyv, najmä v priebehu 
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opakovaných hodnotení, ktoré musia byť jednoduché a transparentné; partnerstvo 
by sa malo vždy zameriavať na zníženie administratívnej záťaže;

- administratívne náklady by sa mali zosúladiť s programom Horizont Európa a 
nemali by presiahnuť 5 % celkového rozpočtu;

4) Zosúladenie a synergia
- so strategickými prioritami Únie, najmä s tými, ktoré súvisa s európskou zelenou a 

dátovou stratégiou; 
- so všetkými relevantnými programami a fondmi, konkrétne regionálnymi (EFRR, 

ESF+, ENRF, EPFRV), ale aj odvodenými od Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, ktoré sa môžu využiť aj na doplnenie národných príspevkov;

- s ostatnými partnerstvami a spoločnými podnikmi, misiami a nástrojmi programu 
Horizont Európa;

- na podporu účinných synergií by Komisia mala vypracovať jasné, jednoduché a 
konkrétne usmernenia na vytváranie rôznych druhov synergií (t. j. presun zdrojov, 
alternatívne financovanie, kumulatívne financovanie a integrované financovanie).

5) Posilnené prepojenie s vedou
- vedecká excelentnosť sa musí zaručiť dodržiavaním a podporovaním akademickej 

slobody a najprísnejších noriem vedeckej integrity;
- pri vykonávaní všetkých jeho činností sa musia zohľadniť najnovšie vedecké 

výsledky a výsledky základného výskumu a partnerstvo podporuje zavádzanie a 
systematickejšie využívanie výsledkov výskumu a inovácií vytvorených v rámci 
Únie;

- riadiaca skupina partnerstva v oblasti metrológie nemá vedecky aktívnu 
prítomnosť a v správe sa navrhuje zvýšiť počet členov na 18 vrátane 6 zástupcov 
európskej vedeckej komunity;

- zástupcovia európskej vedeckej komunity musia môcť poskytovať nezávislé 
poradenstvo a analýzy o vedeckých prioritách, ktoré sa majú riešiť v pracovnom 
programe, a monitorovať vedecký pokrok dosiahnutý v priľahlých odvetviach;

- s cieľom lepšie prepojiť základný výskum s aplikovaným výskumom a inšpirovať 
náležitý inovačný plán, podporovať kooperačné aplikácie smerom hore aj dole, by 
sa malo usilovať o systematickejšiu synergiu s pracovnými programami 
spolupráce v oblasti výskumu a s Európskou radou pre výskum;

- partnerstvo v oblasti metrológie by malo spolupracovať s cieľom zlepšiť cirkuláciu 
talentov a pomáhať pri riešení úniku mozgov. 
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