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(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem 
partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2021)0089),

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 185 in člena 188(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C9-0083/2021),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0242/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. predlaga, da se akt poimenuje „Sklep o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za 
meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic“;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Za doseganje največjega mogočega 
učinka financiranja Unije in 
najučinkovitejšega prispevka k ciljem 

(1) Za doseganje največjega mogočega 
učinka financiranja Unije in 
najučinkovitejšega prispevka k ciljem 

1 UL C , , str. .
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politike Unije je bil z Uredbo (EU) [XXX] 
Evropskega parlamenta in Sveta9 
vzpostavljen okvirni program za raziskave 
in inovacije Obzorje Evropa, tj. okvir 
politike in pravni okvir za evropska 
partnerstva s partnerji iz zasebnega in/ali 
javnega sektorja. Evropska partnerstva so 
ključni element pristopa politike Obzorja 
Evropa. Vzpostavljena so za uresničevanje 
prednostnih nalog Unije, h katerim je 
usmerjen program Obzorje Evropa, ter 
zagotavljanje jasnega učinka za Unijo in 
njene prebivalce, ki ga je v partnerstvu, s 
strateško vizijo, ki je skupna partnerjem in 
so ji ti zavezani, mogoče doseči 
učinkoviteje, kot pa bi lahko to storila 
Unija samostojno.

politike Unije je bil z Uredbo (EU) 
2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta 
vzpostavljen okvirni program za raziskave 
in inovacije Obzorje Evropa, tj. okvir 
politike in pravni okvir za evropska 
partnerstva s partnerji iz zasebnega in/ali 
javnega sektorja. Evropska partnerstva so 
ključni element pristopa politike Obzorja 
Evropa. Vzpostavljena so za uresničevanje 
zavez in prednostnih nalog Unije, h katerim 
je usmerjen program Obzorje Evropa, ter 
zagotavljanje jasnega učinka za Unijo, 
njene prebivalce in okolje, ki ga je v 
partnerstvu, s strateško vizijo, ki je skupna 
partnerjem in so ji ti zavezani, mogoče 
doseči učinkoviteje, kot pa bi lahko to 
storila Unija samostojno.

__________________ __________________
9 Uredba [XXX] Evropskega parlamenta in 
Sveta [datum] o vzpostavitvi okvirnega 
programa za raziskave in inovacije Obzorje 
Evropa (UL C , , str. ). [Vstaviti celotni 
sklic].

Uredba (EU) 2021/695 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 
o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o 
določitvi pravil za sodelovanje in 
razširjanje njegovih rezultatov ter 
razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in 
(EU) št. 1291/2013 (UL L 170, 12.5.2021, 
str. 1).

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropska partnerstva iz stebra 
Obzorja Evropa „Globalni izzivi in 
evropska industrijska konkurenčnost“ naj 
bi zlasti imela pomembno vlogo pri 
doseganju strateških ciljev pospešitve 
prehodov k ciljem trajnostnega razvoja ter 
zeleni in digitalni Evropi, poleg tega pa naj 
bi prispevala k okrevanju10. Evropska 
partnerstva so ključna za obravnavanje 
zapletenih čezmejnih izzivov, ki zahtevajo 
celostni pristop. Omogočajo obravnavanje 
neuspešne preobrazbe, sistemskih 

(2) Evropska partnerstva iz stebra 
Obzorja Evropa „Globalni izzivi in 
evropska industrijska konkurenčnost“ naj 
bi zlasti imela pomembno vlogo pri 
doseganju strateških ciljev pospešitve 
doseganja ciljev Organizacije Združenih 
narodov (OZN) glede trajnostnega razvoja, 
izpolnjevanja zavez Unije v okviru 
Pariškega sporazuma in prehoda na 
zeleno,  digitalno in strateško samostojno 
Evropo, poleg tega pa naj bi prispevala k 
družbenemu, gospodarskemu in okoljsko 



RR\1236948SL.docx 7/40 PE692.641v02-00

SL

odpovedi in nedelovanja trga, in sicer s 
povezovanjem širokega razpona akterjev iz 
vseh vrednostnih verig in industrijskih 
ekosistemov, ki si bodo prizadevali za 
skupno vizijo in njeno pretvorbo v 
konkretne načrte ter usklajeno izvajanje 
dejavnosti. Poleg tega omogočajo 
združevanje prizadevanj in sredstev za 
skupne prednostne naloge, da bi se rešili 
prihodnji zapleteni izzivi.

odpornemu okrevanju10 ter spodbujala 
energetsko učinkovitost in uporabo 
obnovljivih energetskih virov. Evropska 
partnerstva so ključna za obravnavanje 
zapletenih čezmejnih izzivov, ki zahtevajo 
celostni pristop. Omogočajo obravnavanje 
neuspešne preobrazbe, sistemskih 
odpovedi in nedelovanja trga, in sicer s 
povezovanjem širokega razpona akterjev iz 
vseh vrednostnih verig, raziskovalnih in 
inovacijskih področij ter industrijskih 
ekosistemov, ki si bodo prizadevali za 
skupno vizijo in njeno pretvorbo v 
konkretne načrte ter usklajeno izvajanje 
dejavnosti. Poleg tega omogočajo 
združevanje prizadevanj in sredstev za 
skupne prednostne naloge, da bi se v korist 
družbe rešili prihodnji zapleteni izzivi.

__________________ __________________
10 Evropska komisija (2018), Ocena učinka 
programa Obzorje Evropa, 
SWD(2018) 307.

10 Evropska komisija (2018), Ocena učinka 
programa Obzorje Evropa, 
SWD(2018) 307.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Partnerstvo za meroslovje izvaja 
svoje naloge in cilje na jasen, preprost in 
prožen način, da bi povečalo privlačnost 
za industrijo, mala in srednja podjetja ter 
vse druge ustrezne deležnike.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Države, ki sodelujejo v partnerstvu 
za meroslovje, bi morale spoštovati 
akademsko svobodo, zlasti svobodo 
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izvajanja znanstvenih raziskav, in 
spodbujati najvišje standarde znanstvene 
integritete, kar je tudi v skladu s členom 
13 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, s tem pa bi zagotovili 
znanstveno odličnost.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za uresničevanje prednostnih nalog 
in dosego učinka bi bilo treba evropska 
partnerstva razviti s široko vključenostjo 
zadevnih deležnikov po vsej Evropi, 
vključno z industrijo, raziskovalnimi 
organizacijami, subjekti, ki opravljajo 
javne storitve na lokalni, regionalni, 
nacionalni in mednarodni ravni, ter 
organizacijami civilne družbe, kot so 
fundacije, ki podpirajo in/ali izvajajo 
raziskave in inovacije. Ta evropska 
partnerstva bi morala biti tudi eden od 
ukrepov za krepitev sodelovanja na 
mednarodni ravni med partnerji iz 
zasebnega in/ali javnega sektorja, tudi z 
združevanjem programov raziskav in 
inovacij ter čezmejnih naložb v raziskave 
in inovacije, kar bi prineslo obojestranske 
koristi ljudem in podjetjem.

(3) Za uresničevanje prednostnih nalog 
in dosego učinka bi bilo treba evropska 
partnerstva razviti s široko vključenostjo 
zadevnih deležnikov po vsej Evropi, 
vključno z industrijo, univerzami, 
raziskovalnimi organizacijami, subjekti, ki 
opravljajo javne storitve, na lokalni, 
regionalni, nacionalni in mednarodni ravni 
ter organizacijami civilne družbe, vključno 
s fundacijami, ki podpirajo in/ali izvajajo 
raziskave in inovacije. Ta evropska 
partnerstva bi morala biti tudi eden od 
ukrepov za krepitev sodelovanja in 
sinergije na mednarodni ravni med 
partnerji iz zasebnega in/ali javnega 
sektorja, tudi z združevanjem programov 
raziskav in inovacij ter čezmejnih naložb v 
raziskave in inovacije, kar bi prineslo 
obojestranske koristi ljudem in podjetjem.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Cilj dopolnjevanja in sinergije s 
programi dela za skupne raziskave in z 
Evropskim raziskovalnim svetom je 
spodbujati „inovacijski vod“, v katerem 
zamisli prihajajo od spodaj navzgor. 
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Namen tega dopolnjevanja in sinergije je 
ustvariti priložnosti za raziskave na 
področjih, ki še niso obravnavana, in 
spodbujati uporabo v drugih sektorjih, 
tako navzgor kot navzdol v tem procesu. V 
skladu s tem pristopom in glede na pomen 
meroslovja pri omogočanju in podpiranju 
drugih raziskovalnih področij, 
tehnološkem razvoju na področjih, kot sta 
digitalizacija in umetna inteligenca, ter 
storitvah civilne družbe od pametnega 
zdravja do avtonomnega prometa in 
krožnega gospodarstva, bi moralo 
partnerstvo za meroslovje zagotoviti 
ustrezno sodelovanje z drugimi 
evropskimi partnerstvi in drugimi 
ustreznimi pobudami.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Cilj tega sklepa je sodelovanje 
Unije v partnerstvu za meroslovje, da se 
podprejo njegovi splošni cilji. Zahteve 
meroslovja so tako obsežne in zapletene, 
da so potrebne naložbe, ki presegajo 
osnovne proračune za raziskave 
nacionalnih meroslovnih inštitutov in 
imenovanih inštitutov. Odličnost, potrebna 
za raziskave in razvoj najsodobnejših 
meroslovnih rešitev, sega preko državnih 
meja in je zato ni mogoče doseči samo na 
nacionalni ravni. Ker države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči ciljev tega 
sklepa, temveč se ti cilji lažje dosežejo na 
ravni Unije s povezovanjem nacionalnih 
prizadevanj v dosleden evropski pristop, 
združevanjem razdrobljenih nacionalnih 
raziskovalnih programov, pomočjo pri 
zasnovi skupnih čezmejnih strategij 
raziskovanja in financiranja ter doseganjem 
kritične mase potrebnih akterjev in naložb, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 

(9) Cilj tega sklepa je sodelovanje 
Unije v partnerstvu za meroslovje, da se 
podprejo njegovi splošni cilji. Zahteve 
meroslovja so tako obsežne in zapletene, 
da so potrebne naložbe, ki presegajo 
osnovne proračune za raziskave 
nacionalnih meroslovnih inštitutov in 
imenovanih inštitutov. Odličnost, potrebna 
za raziskave in razvoj najsodobnejših 
meroslovnih rešitev, sega preko državnih 
meja in je zato ni mogoče doseči samo na 
nacionalni ravni. Partnerstvo za 
meroslovje bi moralo spodbujati in 
nagrajevati znanstveno odličnost ter 
podpirati prevzemanje in sistematično 
uporabo rezultatov raziskav in inovacij, 
ustvarjenih v Uniji, tudi z zagotavljanjem, 
da se pri izvajanju njegovih dejavnosti 
upoštevajo najsodobnejša znanstvena 
dognanja in izsledki temeljnih raziskav. 
Partnerstvo bi si moralo tudi prizadevati 
zagotoviti, da industrija, inovatorji in 
končno družba prevzamejo in uporabljajo 
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o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega okvirov, ki so potrebni za 
dosego navedenega cilja.

rezultate njegovih dejavnosti. Ker države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev 
tega sklepa, temveč se ti cilji lažje dosežejo 
na ravni Unije s povezovanjem nacionalnih 
prizadevanj v dosleden evropski pristop, 
združevanjem razdrobljenih nacionalnih 
raziskovalnih programov, pomočjo pri 
zasnovi skupnih čezmejnih strategij 
raziskovanja in financiranja ter doseganjem 
kritične mase potrebnih akterjev in naložb, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep 
ne presega okvirov, ki so potrebni za 
dosego navedenega cilja.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Partnerstvo za meroslovje, 
usklajeno s prednostnimi nalogami politike 
Komisije (vključno z evropskim zelenim 
dogovorom, gospodarstvom za ljudi in 
Evropo, pripravljeno na digitalno dobo), bi 
se moralo izvajati deset let (od leta 2021 do 
leta 2031). Program bi moral v primerjavi s 
pobudo EMPIR v okviru programa 
Obzorje 2020 vključevati nove dejavnosti, 
zlasti razvoj evropskih meroslovnih mrež, 
ki se bodo odzivale na pereče družbene 
izzive in meroslovne potrebe nastajajočih 
tehnologij. Meroslovna zmogljivost, ki jo 
zagotavljajo te mreže, bi morala biti 
enakovredna drugim vodilnim 
meroslovnim sistemom po svetu in 
primerljiva z njimi, pri čemer bi 
dokazovala odličnost v svetovnem merilu. 
Razpise za zbiranje predlogov v okviru 
partnerstva za meroslovje bi bilo treba 
objaviti med izvajanjem programa Obzorje 
Evropa.

(10) Partnerstvo za meroslovje, 
usklajeno s prednostnimi nalogami politike 
Komisije (vključno z evropskim zelenim 
dogovorom, gospodarstvom za ljudi in 
Evropo, pripravljeno na digitalno dobo), bi 
se moralo izvajati deset let (od leta 2021 do 
leta 2031). Program bi moral v primerjavi s 
pobudo EMPIR v okviru programa Obzorje 
2020 vključevati nove dejavnosti, zlasti 
razvoj evropskih meroslovnih mrež, 
vzpostavljen bi moral biti na odprt in 
pregleden način in se odzivati na pereče 
družbene, okoljske izzive in meroslovne 
potrebe nastajajočih tehnologij in inovacij. 
Meroslovna zmogljivost, ki jo zagotavljajo 
te mreže, bi morala biti enakovredna 
drugim vodilnim meroslovnim sistemom 
po svetu in primerljiva z njimi, pri čemer bi 
dokazovala odličnost v svetovnem merilu. 
Odprte, pregledne in konkurenčne razpise 
za zbiranje predlogov v okviru partnerstva 
za meroslovje bi bilo treba objaviti med 
izvajanjem programa Obzorje Evropa. 
Partnerstvo za meroslovje bi si moralo 
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prizadevati za kroženje talentov, saj bi 
lahko z uravnoteženim kroženjem 
raziskovalcev dejansko pomagali reševati 
problem bega možganov. Partnerstvo za 
meroslovje bi moralo dejavno sodelovati z 
akademskimi ustanovami, da bi zapolnili 
vrzel v znanjih, ustvarili priložnosti za 
usposabljanje in prekvalifikacijo ter 
pripravili naslednjo generacijo delavcev 
za potrebe trga dela, ki so posledica 
zelenega in digitalnega prehoda.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dejavnosti partnerstva za 
meroslovje bi morale biti v skladu s cilji in 
prednostnimi nalogami na področju 
raziskav in inovacij programa Obzorje 
Evropa ter splošnimi načeli in pogoji iz 
člena XXX Uredbe (EU) [uredba o 
programu Obzorje Evropa].

(11) Dejavnosti partnerstva za 
meroslovje bi morale biti v skladu s cilji in 
prednostnimi nalogami na področju 
raziskav in inovacij programa Obzorje 
Evropa ter splošnimi načeli in pogoji iz 
člena 8 in priloge III Uredbe (EU) 
2021/695, zlasti glede razvoja in 
promoviranja znanstvene odličnosti, 
spodbujanja inovacij in omogočanja 
tehnološkega razvoja ter podpiranja 
dostopa do in uveljavljanja inovativnih 
rešitev v evropski industriji, zlasti v malih 
in srednjih podjetjih.

__________________

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s členom XX Uredbe (EU) 
[XXX] [uredba o programu Obzorje 
Evrope] je splošni cilj programa Obzorje 

(13) V skladu s členom 3 Uredbe (EU) 
2021/695 je splošni cilj programa Obzorje 
Evropa zagotavljanje znanstvenega, 
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Evropa zagotavljanje znanstvenega, 
gospodarskega in družbenega učinka 
naložb Unije v raziskave in inovacije za 
krepitev znanstvene in tehnološke baze 
Unije ter spodbujanje njene 
konkurenčnosti, tudi v njeni industriji, 
uresničevanje strateških prednostnih nalog 
EU in prispevek k obravnavi svetovnih 
izzivov, vključno s cilji trajnostnega 
razvoja, in sicer z upoštevanjem načel 
agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in 
Pariškega sporazuma v okviru Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

gospodarskega, ekološkega in družbenega 
učinka naložb Unije v raziskave in 
inovacije za krepitev znanstvene in 
tehnološke baze Unije ter spodbujanje 
njene konkurenčnosti, tudi v njeni 
industriji, uresničevanje strateških 
prednostnih nalog EU in prispevek k 
obravnavi svetovnih izzivov, vključno s 
cilji trajnostnega razvoja, in sicer z 
upoštevanjem načel agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma 
v okviru Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Partnerstvo za meroslovje bi 
moralo zagotoviti uspešno spodbujanje 
enakih možnosti za vse, zlasti pa čim 
večjemu zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov v vseh organih 
partnerstva za meroslovje ter v 
ocenjevalnih odborih in drugih ustreznih 
svetovalnih organih.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za dosego ciljev partnerstva za 
meroslovje bi morala organizacija 
EURAMET zagotavljati finančno podporo 
zlasti v obliki nepovratnih sredstev za 
udeležence v ukrepih, izbranih na ravni 
organizacije EURAMET. Navedene ukrepe 
bi bilo treba izbrati po razpisih za zbiranje 
predlogov pod odgovornostjo organizacije 

(15) Za dosego ciljev partnerstva za 
meroslovje bi morala organizacija 
EURAMET zagotavljati finančno podporo 
zlasti v obliki nepovratnih sredstev za 
udeležence v ukrepih, izbranih na ravni 
organizacije EURAMET. Te ukrepe bi bilo 
treba izbrati na odprtih, preglednih in 
konkurenčnih razpisih za zbiranje 
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EURAMET. Razvrstitveni seznam bi 
moral biti zavezujoč za izbiro predlogov 
ter za dodelitev sredstev iz finančnega 
prispevka Unije in finančnih prispevkov 
sodelujočih držav za raziskovalne projekte 
in povezane dejavnosti. Za dejavnosti, ki se 
financirajo iz prispevkov sodelujočih držav 
za evropske meroslovne mreže, bi morala 
biti za financirane ukrepe prav tako 
odgovorna organizacija EURAMET.

predlogov v odgovornosti organizacije 
EURAMET. Partnerstvo za meroslovje bi 
si moralo čim bolj prizadevati za večjo 
prepoznavnost razpisov, njihovo 
pravočasno objavo v zbirki podatkov 
Obzorje in širšo promocijo ter 
oglaševanje, da bi povečali udeležbo, 
geografsko raznolikost in vključevanje 
novih udeležencev, kot so zagonska 
podjetja ter mala in srednja podjetja, na 
trg. Razvrstitveni seznam bi moral biti 
zavezujoč za izbiro predlogov ter za 
dodelitev sredstev iz finančnega prispevka 
Unije in finančnih prispevkov sodelujočih 
držav za raziskovalne projekte in povezane 
dejavnosti, ki temeljijo na odličnosti. V 
skladu s členom 28 Uredbe (EU) 2021/695 
je mogoče merila v zvezi z udeležbo MSP, 
enakostjo spolov in geografsko 
raznolikostjo vključiti v pogoje za 
obravnavo podobnih predlogov. Za 
dejavnosti, ki se financirajo iz prispevkov 
sodelujočih držav za evropske meroslovne 
mreže, bi morala biti za financirane ukrepe 
prav tako odgovorna organizacija 
EURAMET.

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Sodelovanje v posrednih ukrepih, ki 
jih financira partnerstvo za meroslovje, 
ureja Uredba (EU) št. XXX14 [uredba o 
programu Obzorje Evropa]. Vendar bi 
zaradi posebnih operativnih potreb 
partnerstva za meroslovje, zlasti za 
vzpostavitev in upravljanje prihodnjih 
evropskih meroslovnih mrež in 
omogočanje lažje ustrezne finančne 
udeležbe sodelujočih držav, morala 
obstajati možnost omejitve vloge 
koordinatorja v predlogu za nacionalne 
meroslovne inštitute in imenovane inštitute 

(16) Sodelovanje v posrednih ukrepih, ki 
jih financira partnerstvo za meroslovje, 
ureja Uredba (EU) št. XXX [uredba o 
programu Obzorje Evropa]. Vendar bi 
zaradi posebnih operativnih potreb 
partnerstva za meroslovje, zlasti za 
vzpostavitev in upravljanje prihodnjih 
evropskih meroslovnih mrež in 
omogočanje lažje ustrezne finančne 
udeležbe sodelujočih držav, morala 
obstajati možnost omejitve vloge 
koordinatorja v predlogu za nacionalne 
meroslovne inštitute in imenovane inštitute 
sodelujočih držav, kjer je to potrebno in po 
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sodelujočih držav, kjer je to potrebno. posvetovanju z usmerjevalno skupino.

__________ ___________
14 Uredba Sveta (EU) XXX z dne … 
(UL …).

14 Uredba Sveta (EU) XXX z dne … 
(UL …).

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev preglednosti in 
dostopnosti programa bi bilo treba razpise 
za zbiranje predlogov, objavljene v okviru 
partnerstva za meroslovje, objaviti tudi na 
enotnem portalu za udeležence in preko 
drugih elektronskih sredstev razširjanja v 
okviru programa Obzorje Evropa, ki jih 
upravlja Komisija.

(18) Za zagotovitev odprtosti, 
preglednosti in dostopnosti programa bi 
bilo treba razpise za zbiranje predlogov, 
objavljene v okviru partnerstva za 
meroslovje, objaviti v uporabniku prijazni 
obliki tudi na enotnem portalu za 
udeležence in preko drugih elektronskih 
sredstev razširjanja v okviru programa 
Obzorje Evropa, ki jih upravlja Komisija. 
Razpisi za zbiranje predlogov bi morali 
biti privlačni in dostopni širšemu krogu 
raziskovalnih in industrijskih akterjev, 
tudi malim in srednjim podjetjem. 
Partnerstvo za meroslovje bi moralo 
poglobiti dialog z družbo, izvajati 
kampanje ozaveščanja ter spodbujati 
izobraževalne dejavnosti in dejavnosti 
razširjanja informacij, pri tem pa bi 
sodelovale akademske in znanstvene 
mreže ter mreže znanja, socialni in 
gospodarski partnerji, mediji, mala in 
srednja podjetja ter drugi deležniki.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Komisija bi morala najpozneje do 
leta 2025 pripraviti vmesno oceno, s katero 
bi ocenila zlasti kakovost in učinkovitost 
partnerstva za meroslovje ter napredek, 

(24) Komisija bi morala najpozneje do 
leta 2025 pripraviti vmesno oceno, s katero 
bi ocenila zlasti kakovost in učinkovitost 
partnerstva za meroslovje ter napredek, 
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dosežen pri izpolnjevanju zastavljenih 
ciljev, in končno oceno najpozneje do 
leta 2030, pripraviti pa bi morala tudi 
poročilo o navedenih ocenah,

dosežen pri izpolnjevanju zastavljenih 
ciljev, in končno oceno najpozneje do leta 
2030, javno objaviti pa bi morala tudi 
poročilo o navedenih ocenah.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Evropski parlament bi moral imeti 
možnost, da pozove Komisijo, da 
pristojnemu odboru predloži ocenjevalna 
poročila in druge ustrezne informacije o 
dejavnostih partnerstva za meroslovje.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V partnerstvu za meroslovje lahko 
sodeluje vsaka država članica, ki ni 
navedena v odstavku 1, in vsaka druga 
država, pridružena programu Obzorje 
Evropa, če izpolnjuje pogoj iz točke (c) 
člena 4(1). Za namene tega sklepa se 
obravnava kot sodelujoča država.

2. V partnerstvu za meroslovje lahko 
sodeluje vsaka država članica, ki ni 
navedena v odstavku 1, in vsaka druga 
država, pridružena programu Obzorje 
Evropa, če izpolnjuje pogoj iz točke (c) 
člena 4(1) in če zagotavlja svobodo 
izvajanja znanstvenih raziskav. Za namene 
tega sklepa se obravnava kot sodelujoča 
država.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V partnerstvu za meroslovje lahko 
sodeluje katera koli tretja država, ki ni 
pridružena programu Obzorje Evropa, če z 

3. V partnerstvu za meroslovje lahko 
sodeluje katera koli tretja država, ki ni 
pridružena programu Obzorje Evropa, če z 
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Unijo sklene mednarodni sporazum o 
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, 
v katerem so določeni pogoji njenega 
sodelovanja v partnerstvu za meroslovje, in 
če pridobi soglasje odbora partnerstva za 
meroslovje iz točke (f) člena 13(3). Če 
izpolnjuje navedena pogoja, se za namene 
tega sklepa obravnava kot sodelujoča 
država.

Unijo sklene mednarodni sporazum o 
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, 
v katerem so določeni pogoji njenega 
sodelovanja v partnerstvu za meroslovje, 
če izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 4(1) 
in če zagotavlja svobodo izvajanja 
znanstvenih raziskav ter pridobi soglasje 
odbora partnerstva za meroslovje iz 
točke (f) člena 13(3). Če izpolnjuje 
navedena pogoja, se za namene tega sklepa 
obravnava kot sodelujoča država.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razviti trajnosten usklajen 
meroslovni sistem na evropski ravni;

(a) razviti trajnosten, odličen in 
usklajen meroslovni sistem na evropski 
ravni, da bi prispevali k premostitvi 
naložbene vrzeli med Evropo in njenimi 
svetovnimi tekmeci;

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti, da inovatorji v svojih 
ekosistemih neposredno uporabijo 
najsodobnejše meroslovne zmogljivosti;

(b) zagotoviti, da inovatorji v svojih 
ekosistemih in širše uporabijo 
najsodobnejše meroslovne zmogljivosti;

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečati vpliv meroslovja na 
družbene izzive v zvezi z izvajanjem 
politik, standardov in predpisov, da bodo 

(c) povečati vpliv meroslovja na 
družbene in okoljske izzive v zvezi z 
izvajanjem digitalnih, gospodarskih, 
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ustrezali svojemu namenu. industrijskih in okoljskih politik, 
standardov in predpisov, da bodo ustrezali 
svojemu namenu.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) do leta 2030 razviti nove 
raziskovalne zmogljivosti, ki so 
vzpostavljene v okviru novih evropskih 
meroslovnih mrež in so po zmogljivostih 
umerjanja in merjenja vsaj enake vodilnim 
meroslovnim inštitutom zunaj sodelujočih 
držav;

(a) do leta 2030 prispevati k razvoju 
novih raziskovalnih zmogljivosti, ki bodo 
vzpostavljene v okviru novih evropskih 
meroslovnih mrež in bodo po 
zmogljivostih umerjanja in merjenja vsaj 
enake vodilnim meroslovnim inštitutom 
zunaj sodelujočih držav;

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) do leta 2030 podpreti prodajo novih 
inovativnih izdelkov in storitev z uporabo 
in sprejetjem novih meroslovnih 
zmogljivosti v ključnih nastajajočih 
tehnologijah;

(b) do leta 2030 podpreti prodajo novih 
inovativnih izdelkov in storitev z uporabo 
in sprejetjem novih meroslovnih 
zmogljivosti v ključnih nastajajočih in 
omogočitvenih tehnologijah;

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) prispevati k zmanjšanju vrzeli v 
specifičnih znanjih po vsej Uniji, 
pomagati pri oblikovanju novega znanja v 
okviru vseživljenjskega učenja in 
spodbujanja znanj za človeške vire ter 
slediti družbeni preobrazbi, tudi z 
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izboljšanjem strokovnosti in zmogljivosti 
za inovacije;

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) do leta 2030 v celoti in učinkovito 
prispevati tudi k zasnovi in izvajanju 
posebnih standardov in predpisov, na 
katerih temeljijo javne politike, ki 
obravnavajo družbene izzive.

(c) do leta 2030 v celoti in učinkovito 
prispevati tudi k zasnovi in izvajanju 
posebnih standardov in predpisov, na 
katerih temeljijo javne politike, ki 
obravnavajo družbene, gospodarske in 
okoljske izzive.

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) izkoristiti potencial meroslovja 
med končnimi uporabniki, tudi malimi in 
srednjimi podjetji in industrijskimi 
deležniki, kot instrument, ki prispeva k 
doseganju ciljev Unije na področju 
digitalne in okoljske preobrazbe.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije k 
partnerstvu za meroslovje, vključno z 
odobritvami Evropskega združenja za 
prosto trgovino in tretjih držav, ne presega 
prispevkov sodelujočih držav k partnerstvu 
za meroslovje. Finančni prispevek Unije 
znaša do 300 milijonov EUR, da bo enak 

1. Finančni prispevek Unije k 
partnerstvu za meroslovje, vključno z 
odobritvami Evropskega združenja za 
prosto trgovino in tretjih držav, ne presega 
prispevkov sodelujočih držav k partnerstvu 
za meroslovje. Finančni prispevek Unije 
znaša do 300 milijonov EUR, da bo enak 
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prispevkom sodelujočih držav iz 
člena 1(1).

prispevkom sodelujočih držav iz 
člena 1(1). Prispevek Unije se ustrezno 
uravnovesi s prispevki iz pridruženih 
tretjih držav, ki sodelujejo v partnerstvu za 
meroslovje, v skladu s členom 16 Uredbe 
(EU) 2021/695, če ta znesek vsaj izenačijo 
prispevki sodelujočih držav.

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Finančni prispevek Unije se ne 
uporablja za kritje upravnih stroškov 
partnerstva za meroslovje.

5. Finančni prispevek Unije se 
uporablja za kritje upravnih stroškov 
partnerstva za meroslovje, in sicer do 
največ 5 % finančnega prispevka Unije iz 
prvega odstavka tega člena.

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Finančni prispevki v okviru 
programov, sofinanciranih iz ESRR, 
ESS+, ESPRA in EKSRP, ter mehanizma 
za okrevanje in odpornost se lahko štejejo 
za prispevek sodelujoče države članice k 
partnerstvu za meroslovje, če so 
izpolnjene ustrezne določbe Uredbe (EU) 
2021/1060 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a ter uredb ... [Uredbe za posamezne 
sklade]. Komisija v ta namen oblikuje 
preproste in praktične smernice, da se 
pojasni, kaj predstavlja finančni prispevek 
sodelujoče države k partnerstvu za 
meroslovje.
_____________________
1a. Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 
o skupnih določbah za Evropski sklad za 
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regionalni razvoj, Evropski socialni sklad 
plus, Kohezijski sklad, Sklad za pravični 
prehod in Evropski sklad za pomorstvo, 
ribištvo in akvakulturo ter finančna 
pravila za ta sredstva in za Sklad za azil, 
migracije in integracije, Sklad za notranjo 
varnost in Instrument za finančno 
podporo za upravljanje meja in vizume 
(UL L 231, 30.6.2021, str. 159).

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančni prispevki ali prispevki v 
naravi iz točke (b) odstavka 2 krijejo 
stroške, nastale sodelujočim državam v 
zvezi z upravnimi stroški organizacije 
EURAMET za izvajanje partnerstva.

4. Finančni prispevki ali prispevki v 
naravi iz točke (b) odstavka 2 krijejo 
stroške, nastale sodelujočim državam v 
zvezi z upravnimi stroški organizacije 
EURAMET za izvajanje partnerstva. Ti 
upravni stroški organizacije EURAMET 
ne presegajo 5 % celotnega proračuna 
partnerstva za meroslovje.

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene vrednotenja prispevkov 
v naravi iz točk (a) in (b) odstavka 2 se 
stroški določijo v skladu z običajnimi 
računovodskimi praksami sodelujočih 
držav ali zadevnih nacionalnih organov 
financiranja, veljavnimi računovodskimi 
standardi sodelujoče države, v kateri imajo 
sedež zadevni nacionalni organi 
financiranja, ter veljavnimi mednarodnimi 
računovodskimi standardi in mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja. 
Stroške potrdi neodvisni revizor, ki ga 
imenujejo sodelujoče države ali zadevni 

5. Za namene vrednotenja prispevkov 
v naravi iz točk (a) in (b) odstavka 2 tega 
člena se stroški določijo v skladu z 
usklajenim pristopom, z merili in s 
postopki, ki jih določi odbor partnerstva 
za meroslovje v skladu s členom 14 te 
uredbe. Poročanje o stroških v kar 
največji meri sledi postopkom poročanja 
programa iz Uredbe (EU) 2021/695, pri 
tem pa upošteva običajne računovodske 
prakse sodelujočih držav ali zadevnih 
nacionalnih organov za financiranje, 
veljavne računovodske standarde 
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nacionalni organi financiranja. V primeru 
negotovosti v zvezi s to potrditvijo lahko 
organizacija EURAMET preveri metodo 
vrednotenja. Če negotovost s tem ni 
odpravljena, lahko organizacija 
EURAMET revidira metodo vrednotenja.

sodelujoče države, v kateri imajo sedež 
zadevni nacionalni organi za financiranje, 
in veljavne mednarodne računovodske 
standarde in mednarodne standarde 
računovodskega poročanja. Stroške potrdi 
neodvisni revizor, ki ga imenujejo 
sodelujoče države ali zadevni nacionalni 
organi financiranja.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posrednih ukrepov v smislu 
točke 25 člena 2 Uredbe (EU) [XXX] 
[uredba o programu Obzorje Evropa], ki 
jih v skladu s členom 7 tega sklepa 
financira organizacija EURAMET 
predvsem v obliki nepovratnih sredstev po 
mednarodnih odprtih in konkurenčnih 
razpisih za zbiranje predlogov, ki jih 
organizira organizacija EURAMET, in ki 
vključujejo:

(a) posrednih ukrepov v smislu točke 
25 člena 2 Uredbe (EU) 2021/695, ki jih v 
skladu s členom 7 tega sklepa financira 
organizacija EURAMET predvsem v obliki 
nepovratnih sredstev po mednarodnih 
odprtih, preglednih in konkurenčnih 
razpisih za zbiranje predlogov, ki jih 
organizira organizacija EURAMET, in ki 
vključujejo:

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (ii) meroslovne raziskave za 
zagotavljanje rešitev za družbene izzive, 
pri čemer so usmerjene v prispevke na 
področjih energije, zdravja in podnebja, ter 
za razvoj projektov v posebnih evropskih 
meroslovnih mrežah, ki obravnavajo te 
izzive;

– meroslovne raziskave za 
zagotavljanje rešitev za družbene, 
gospodarske in okoljske izzive, pri čemer 
so usmerjene v prispevke na področjih 
trajnostne tehnologije in inovacij v 
energetskem in digitalnem, zdravstvenem, 
okoljskem in podnebnem sektorju, ter za 
razvoj projektov v posebnih evropskih 
meroslovnih mrežah, ki obravnavajo te 
izzive;
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Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (iii) raziskave za razvoj novih 
meroslovnih instrumentov, namenjenih 
industrijski uporabi meroslovnih 
tehnologij, da se spodbudijo inovacije v 
industriji;

– (iii) raziskave za razvoj novih 
meroslovnih instrumentov, namenjenih 
evropski industrijski in komercialni 
uporabi meroslovnih tehnologij, da se 
spodbudijo inovacije v industriji;

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (iv) predhodne in vzporedne 
normativne meroslovne raziskave in 
razvoj, da se podprejo izvajanje politik in 
predpisi ter pospeši hitrejše trženje 
inovativnih izdelkov in storitev na trgu;

– (iv) predhodne in vzporedne 
normativne meroslovne raziskave in 
razvoj, da se podprejo izvajanje politik in 
predpisi ter pospeši uvajanje trajnostnih 
inovativnih izdelkov in storitev na trg in 
njihovo uvajanje v družbo;

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (iva) izmenjavo najboljših praks 
na področju meroslovnih raziskav, ki se 
izvajajo na nacionalni ravni;
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Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejavnosti, financirane s strani 
sodelujočih držav brez finančnega 
prispevka Unije iz člena 3, ki so 
sestavljene iz dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti v meroslovju na različnih 
tehnoloških ravneh, pri čemer je njihov cilj 
doseči uravnotežen in integriran 
meroslovni sistem v sodelujočih državah 
ter jim s tem omogočiti razvoj znanstvenih 
in tehničnih zmogljivosti v meroslovju, in 
ki vključujejo dejavnosti, ki niso izbrane v 
razpisih za zbiranje predlogov, opisanih v 
točki (a), in opisane v letnih delovnih 
programih, vključno s čimer koli od 
naslednjega:

(b) dejavnosti, financirane s strani 
sodelujočih držav brez finančnega 
prispevka Unije iz člena 3, ki so 
sestavljene iz dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti v meroslovju na različnih 
tehnoloških ravneh, pri čemer je njihov cilj 
doseči čim širši, uravnotežen in integriran 
meroslovni sistem v sodelujočih državah 
ter jim s tem omogočiti razvoj znanstvenih 
in tehničnih zmogljivosti v meroslovju, in 
ki vključujejo dejavnosti, ki niso izbrane v 
razpisih za zbiranje predlogov, opisanih v 
točki (a), in opisane v letnih delovnih 
programih, vključno s čimer koli od 
naslednjega:

Predlog spremembe 38

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (ii) ukrepi za razširjanje in uporabo 
rezultatov meroslovnih raziskav;

– (ii) ukrepi za razširjanje in uporabo 
rezultatov meroslovnih raziskav, tudi za 
industrijo in mala in srednja podjetja, ki 
povečujejo prepoznavnost dejavnosti, ki 
jih EURAMET izvaja za širšo javnost, na 
uporabniku prijazen način;

Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (iia) dejavnosti za ozaveščanje 
in spodbujanje izobraževalnih dejavnosti 
in kampanj, zagotavljanje ustreznih 



PE692.641v02-00 24/40 RR\1236948SL.docx

SL

informacij na svojem spletnem mestu in 
objavljanje ustrezne dokumentacije;

Predlog spremembe 40

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– (iv) organizacija dejavnosti 
zunanjega razširjanja in prenosa znanja za 
promocijo partnerstva za meroslovje in 
povečanje njegovega učinka.

– (iv) organizacija dejavnosti 
zunanjega razširjanja in prenosa znanja za 
promocijo partnerstva za meroslovje čim 
širše po Evropi in zunaj nje, da bi povečali 
njegov učinek.

Predlog spremembe 41

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden se določijo teme vsakega 
razpisa za zbiranje predlogov iz točke (a) 
odstavka 1, organizacija EURAMET 
povabi posameznike ali organizacije iz 
meroslovne raziskovalne skupnosti in 
splošne meroslovne vrednostne verige, da 
predlagajo morebitne raziskovalne teme.

2. Preden se določijo teme vsakega 
razpisa za zbiranje predlogov iz točke (a) 
odstavka 1, organizacija EURAMET javno 
povabi posameznike ali organizacije, tudi 
mala in srednja podjetja, iz splošne 
meroslovne vrednostne verige, da na 
pregleden način predlagajo morebitne 
raziskovalne teme. Dnevni red, seznam 
udeležencev in zapisnik se pravočasno 
objavijo na njenem spletnem mestu.

Predlog spremembe 42

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Organizacija EURAMET spremlja 
izvajanje vseh dejavnosti, vključenih v 
letni delovni program, in o njem poroča 
Komisiji.

7. Organizacija EURAMET spremlja 
izvajanje vseh dejavnosti, vključenih v 
letni delovni program, in o njem poroča 
Komisiji, ne da bi povečala upravno 
breme za upravičence. Letno poročilo 
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pravočasno objavi na spletnem mestu 
EURAMET.

Predlog spremembe 43

Predlog sklepa
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila za sodelovanje in razširjanje Pravila za sodelovanje, odprt dostop in 
razširjanje

Predlog spremembe 44

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu s členom 13(1) uredbe o 
programu obzorje Evropa se lahko v 
letnem delovnem programu v ustrezno 
utemeljenih primerih predvidi omejitev 
vloge koordinatorja pri posrednih ukrepih 
za nacionalne meroslovne inštitute in 
imenovane inštitute sodelujočih držav, da 
se zagotovita izpolnjevanje ciljev in 
doseganje ciljnih prispevkov sodelujočih 
držav.

2. Za vse dejavnosti iz točke (a) člena 
6(1) veljajo pravila za sodelovanje, odprto 
znanost in razširjanje programa Obzorje 
Evropa, kot so določena v Uredbi (EU) 
2021/695. Poleg tega se lahko v skladu s 
členom 13(1) uredbe (EU) 2021/695 v 
letnem delovnem programu v ustrezno 
utemeljenih primerih in po posvetovanju z 
usmerjevalno skupino predvidi omejitev 
vloge koordinatorja pri posrednih ukrepih 
za nacionalne meroslovne inštitute in 
imenovane inštitute sodelujočih držav, da 
se zagotovita izpolnjevanje ciljev in 
doseganje ciljnih prispevkov sodelujočih 
držav.

Predlog spremembe 45

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organizacija EURAMET zagotovi 
ustrezne interakcije z nacionalnimi 

3. Organizacija EURAMET zagotovi 
ustrezne interakcije z nacionalnimi 
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meroslovnimi inštituti in imenovanimi 
inštituti pri posrednih ukrepih iz točke (a) 
člena 6(1) v skladu z imenovanjem s strani 
ustreznega nacionalnega organa. 
Organizacija EURAMET tudi spodbuja in 
podpira udeležbo drugih subjektov v vseh 
razpisih.

meroslovnimi inštituti in imenovanimi 
inštituti pri posrednih ukrepih iz točke (a) 
člena 6(1) v skladu z imenovanjem s strani 
ustreznega nacionalnega organa. 
Organizacija EURAMET tudi spodbuja in 
podpira udeležbo drugih subjektov, 
vključno z malimi in srednjimi podjetji, v 
vseh razpisih.

Predlog spremembe 46

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če sodelujoče države ne prispevajo 
k financiranju partnerstva za meroslovje 
oziroma prispevajo le delno ali pa ne 
spoštujejo časovnih rokov za prispevke iz 
člena 5, lahko Komisija ukine, sorazmerno 
zmanjša ali začasno ustavi finančni 
prispevek Unije iz člena 3. Odločitev 
Komisije ne ovira povračila upravičenih 
stroškov, ki so jih sodelujoče države že 
imele, preden je bilo partnerstvo za 
meroslovje obveščeno o odločitvi o 
ukinitvi, sorazmernem zmanjšanju ali 
začasni ustavitvi prispevka Unije.

2. Če sodelujoče države ne prispevajo 
k financiranju partnerstva za meroslovje 
oziroma prispevajo le delno ali pa ne 
spoštujejo časovnih rokov za prispevke iz 
člena 5, lahko Komisija ukine, sorazmerno 
zmanjša ali kot skrajni ukrep začasno 
ustavi finančni prispevek Unije iz člena 3. 
Odločitev Komisije ne ovira povračila 
upravičenih stroškov, ki so jih sodelujoče 
države že imele, preden je bilo partnerstvo 
za meroslovje obveščeno o odločitvi o 
ukinitvi, sorazmernem zmanjšanju ali 
začasni ustavitvi prispevka Unije.

Predlog spremembe 47

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naknadne revizije odhodkov za 
posredne ukrepe iz točke (a) člena 6(1) 
opravi organizacija EURAMET v skladu s 
členom 48 Uredbe ... [Obzorje 
Evropa] (EU) [XXX] [].

1. Naknadne revizije odhodkov za 
posredne ukrepe iz točk (a) in (b) člena 
6(1) opravi organizacija EURAMET v 
skladu s členom 48 Uredbe (EU) 2021/695.
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Predlog spremembe 48

Predlog sklepa
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izogibati se je treba dvojnim 
revizijam in revizijska pravila so jasna, 
dosledna in skladna, da se poenostavijo 
upravni postopki za upravičence.

Predlog spremembe 49

Predlog sklepa
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri sestavi organov, ki upravljajo 
partnerstvo za meroslovje, se upošteva 
načelo uravnotežene zastopanosti spolov.

Predlog spremembe 50

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor partnerstva za meroslovje 
upravlja partnerstvo za meroslovje z 
namenom zagotovitve, da partnerstvo za 
meroslovje, kot se izvaja, izpolnjuje svoje 
cilje.

1. Odbor partnerstva za meroslovje 
upravlja partnerstvo za meroslovje na 
pregleden način, pri čemer zagotavlja, da 
partnerstvo za meroslovje, kot se izvaja, 
izpolnjuje svoje cilje.

Predlog spremembe 51

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprejema odločitve o strateškem 
načrtu za raziskave in inovacije;

(a) sprejema odločitve o strateškem 
načrtu za raziskave in inovacije ter jih 
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javno objavi;

Predlog spremembe 52

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sprejema letni delovni program po 
pridobitvi odobritve Komisije in 
posvetovanju z usmerjevalno skupino iz 
člena 15;

(c) sprejema in objavlja letni delovni 
program po pridobitvi odobritve Komisije 
in posvetovanju z usmerjevalno skupino iz 
člena 15;

Predlog spremembe 53

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sprejema odločitve o izbiri 
projektov, ki se bodo financirali, v skladu z 
razvrstitvenimi seznami po ocenah razpisa 
za zbiranje predlogov iz točke (a) 
člena 6(1);

(d) sprejema odločitve o izbiri 
projektov, ki se bodo financirali, v skladu z 
razvrstitvenimi seznami po ocenah razpisa 
za zbiranje predlogov iz točke (a) člena 
6(1), ki spoštujejo uravnoteženo 
zastopanost spolov in geografsko 
uravnoteženost ter sodelovanje malih in 
srednjih podjetij v skladu s členom 28 
Uredbe (EU) 2021/695.

Predlog spremembe 54

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sprejema ukrepe za privabljanje 
novih udeležencev v dejavnosti in ukrepe 
partnerstva za meroslovje, zlasti malih in 
srednjih podjetij, univerz in raziskovalnih 
organizacij ter organizacij civilne družbe;
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Predlog spremembe 55

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) odobri sodelovanje v partnerstvu za 
meroslovje kateri koli tretji državi, ki ni 
pridružena programu Obzorje Evropa, če je 
navedena tretja država z Unijo sklenila 
mednarodni sporazum iz člena 1(3).

(f) odobri sodelovanje v partnerstvu za 
meroslovje kateri koli tretji državi, ki ni 
pridružena programu Obzorje Evropa, če 
navedena tretja država izpolnjuje pogoje, 
določene v členu 1(3).

Predlog spremembe 56

Predlog sklepa
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na sestankih odbora partnerstva za 
meroslovje ima Komisija status 
opazovalke. Vendar mora odbor 
partnerstva za meroslovje pridobiti 
predhodno soglasje Komisije za sprejetje 
letnega delovnega programa. Odbor 
partnerstva za meroslovje vabi Komisijo na 
sestanke in ji pošilja ustrezne dokumente. 
Komisija lahko sodeluje v razpravah 
odbora partnerstva za meroslovje.

4. Na sestankih odbora partnerstva za 
meroslovje ima Komisija status 
opazovalke. Vendar mora odbor 
partnerstva za meroslovje pridobiti 
predhodno soglasje Komisije za sprejetje 
letnega delovnega programa. Odbor 
partnerstva za meroslovje vabi Komisijo na 
sestanke in ji pošilja ustrezne dokumente. 
Komisija lahko sodeluje v razpravah 
odbora partnerstva za meroslovje. Osnutek 
dnevnega reda, udeleženci in zapisniki 
sestankov odbora partnerstva za 
meroslovje se pravočasno objavijo na 
spletnem mestu organizacije EURAMET.

Predlog spremembe 57

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija ustanovi usmerjevalno 
skupino. Usmerjevalna skupina je 
svetovalni organ partnerstva za meroslovje, 
ki svetuje navedenemu partnerstvu v zvezi 
z nastajajočimi prednostnimi nalogami za 

1. Komisija ustanovi usmerjevalno 
skupino, ki zagotavlja uravnoteženo 
geografsko zastopanost in zastopanost 
spolov ter uravnoteženo pokritost 
potrebnih kompetenc in strokovnega 
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meroslovne raziskave na evropski ravni. 
Zlasti:

znanja. Usmerjevalna skupina je 
svetovalni organ partnerstva za meroslovje, 
ki svetuje navedenemu partnerstvu v zvezi 
z nastajajočimi prednostnimi nalogami za 
meroslovne raziskave na evropski ravni ter 
mu svetuje tudi, kako povečati učinek 
njegovih raziskav na evropsko industrijo, 
gospodarstvo in družbo. Zlasti:

Predlog spremembe 58

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določi nastajajoče tehnologije v 
vzponu in trge, na katerih bi lahko 
meroslovne raziskave postale pomembne v 
prihodnosti;

(a) določi nastajajoče tehnologije v 
vzponu, inovacije in trge ter industrijsko 
uporabo, kjer bi lahko meroslovne 
raziskave in inovacije postale pomembne v 
prihodnosti;

Predlog spremembe 59

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi raziskovalna področja, ki 
prispevajo k nemotenemu delovanju 
enotnega trga, vključno z ustreznimi 
predpisi in standardi;

(b) določi raziskovalna področja, ki 
prispevajo k nemotenemu delovanju 
enotnega trga in cilju Unije, da najpozneje 
do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost, 
vključno z ustreznimi predpisi in standardi;

Predlog spremembe 60

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usmerjevalno skupino sestavlja 
12 članov: 

2. Usmerjevalno skupino sestavlja 18 
članov: 
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Predlog spremembe 61

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 5 predstavnikov iz različnih 
evropskih partnerstev, vzpostavljenih v 
skladu z Uredbo [(EU) [XXX] [Obzorje 
Evropa]], z zasebnimi partnerji, ki 
zastopajo industrijo. Komisija imenuje 
predstavnike na odprt in pregleden način;

(b) pet predstavnikov iz različnih 
evropskih partnerstev, vzpostavljenih v 
skladu z Uredbo (EU) 2021/695. Komisija 
imenuje predstavnike na odprt in pregleden 
način, pri čemer zagotovi raznolikost 
strokovnega znanja in izkušenj;

Predlog spremembe 62

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) šest predstavnikov evropske 
znanstvene skupnosti, ki jih imenuje 
Komisija po odprtem in preglednem 
postopku na podlagi razpisa za zbiranje 
ponudb in s katerim zagotovi geografsko 
uravnoteženo zastopanost in uravnoteženo 
zastopanost spolov, in ki imajo potrebne 
kompetence in strokovno znanje iz 
ustreznih tehničnih področij ter si 
prizadevajo za dajanje neodvisnih 
znanstvenih priporočil;

Predlog spremembe 63

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Predstavniki evropske znanstvene 
skupnosti, tudi iz organizacij civilne 
družbe, svetujejo o znanstvenih 
prednostnih nalogah, ki jih je treba 
obravnavati v delovnem programu, nudijo 
neodvisno svetovanje in analize o 
specifičnih vprašanjih, če za to zaprosi 
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odbor partnerstva za meroslovje, 
ocenjujejo rezultate tehnoloških in 
inovacijskih ukrepov, ki jih financira 
partnerstvo za meroslovje, ter spremljajo 
znanstvene dosežke v sorodnih sektorjih.

Predlog spremembe 64

Predlog sklepa
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsa priporočila usmerjevalne 
skupine so javno dostopna.

Predlog spremembe 65

Predlog sklepa
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski parlament lahko pozove 
Komisijo, da pristojnemu odboru predloži 
ocenjevalna poročila in druge ustrezne 
informacije o dejavnostih partnerstva za 
meroslovje.

Predlog spremembe 66

Predlog sklepa
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvede vmesno in končno 
oceno partnerstva za meroslovje v okviru 
ocenjevanj programa Obzorje Evropa, kot 
je določeno v členu 47 Uredbe (EU) ... 
[Obzorje Evropa].

1. Komisija izvede vmesno in končno 
oceno partnerstva za meroslovje v okviru 
ocenjevanj programa Obzorje Evropa, kot 
je določeno v členu 47 Uredbe (EU) 
2021/695, pri čemer ji pomagajo zunanji 
neodvisni strokovnjaki, izbrani na podlagi 
odprtega in preglednega postopka.
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Predlog spremembe 67

Predlog sklepa
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V ocenjevanjih se preuči, kako 
partnerstvo za meroslovje izpolnjuje svoje 
poslanstvo in cilje, obravnavajo vse 
njegove dejavnosti ter ocenijo njegova 
evropska dodana vrednost, uspešnost in 
učinkovitost, vključno z njegovo odprtostjo 
in preglednostjo, ustreznost izvajanih 
dejavnosti ter njihova skladnost in/ali 
njihovo dopolnjevanje z ustreznimi 
regionalnimi in nacionalnimi politikami ter 
politikami Unije, vključno s sinergijami z 
drugimi deli Obzorja Evropa (kot so 
poslanstva, sklopi ali tematski/posebni 
programi). Pri ocenjevanjih se upoštevajo 
stališča deležnikov na evropski in 
nacionalni ravni, po potrebi pa vključujejo 
tudi oceno dolgoročnih znanstvenih, 
družbenih, gospodarskih in tehnoloških 
učinkov preteklih pobud. Po potrebi 
vključujejo oceno najučinkovitejšega 
načina izvajanja ukrepov politike za 
kakršen koli prihodnji ukrep ter ustreznosti 
in skladnosti morebitne obnove partnerstva 
za meroslovje glede na splošne prednostne 
naloge politik in področje podpiranja 
raziskav in inovacij, vključno z njegovim 
položajem glede na druge pobude, ki jih 
podpira okvirni program Obzorje Evropa.

2. V ocenjevanjih se preuči, kako 
partnerstvo za meroslovje izpolnjuje svoje 
poslanstvo in cilje, obravnavajo vse 
njegove dejavnosti ter ocenijo njegova 
evropska dodana vrednost, uspešnost in 
učinkovitost, vključno z njegovo odprtostjo 
in preglednostjo, ustreznost izvajanih 
dejavnosti, tudi za industrijo in mala in 
srednja podjetja, ter njihova skladnost 
in/ali njihovo dopolnjevanje z ustreznimi 
regionalnimi in nacionalnimi politikami ter 
politikami Unije, vključno s sinergijami z 
drugimi deli Obzorja Evropa (kot so druga 
partnerstva, poslanstva, sklopi ali 
tematski/posebni programi). V ta namen 
Komisija oblikuje jasne, enostavne in 
konkretne smernice, da bi zagotovila 
raznovrstne sinergije (tj. prenos sredstev, 
alternativno financiranje, kumulativno 
financiranje in integrirano financiranje). 
Pri ocenjevanjih se upoštevajo stališča 
deležnikov na evropski in nacionalni ravni, 
po potrebi pa vključujejo tudi oceno 
dolgoročnih znanstvenih, družbenih, 
gospodarskih, okoljskih in tehnoloških 
učinkov preteklih pobud. Po potrebi 
vključujejo oceno najučinkovitejšega 
načina izvajanja ukrepov politike za 
kakršen koli prihodnji ukrep ter ustreznosti 
in skladnosti morebitne obnove partnerstva 
za meroslovje glede na splošne prednostne 
naloge politik in področje podpiranja 
raziskav in inovacij, vključno z njegovim 
položajem glede na druge pobude, ki jih 
podpira okvirni program Obzorje Evropa. 
Pri izvedbi teh ocen Komisija v celoti 
upošteva upravni učinek na partnerstvo za 
meroslovje in si po najboljših močeh 
prizadeva zmanjšati upravno breme ter 
zagotoviti, da je postopek ocenjevanja 
enostaven in popolnoma pregleden.
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Predlog spremembe 68

Predlog sklepa
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija objavi in razširja 
rezultate in ugotovitve ocen ter jih 
predloži Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 69

Predlog sklepa
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Organizacija EURAMET vnese 
informacije o vloženih in financiranih 
predlogih partnerstva za meroslovje v 
enotno podatkovno zbirko programa 
Obzorje Evropa v skladu s členom 50 
Uredbe (EU) 2021/695.

Predlog spremembe 70

Predlog sklepa
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 17 organizacija 
EURAMET zagotovi varstvo zaupnih 
informacij, katerih razkritje zunaj institucij 
Unije ter drugih organov, uradov in agencij 
Unije bi lahko ogrozilo interese njegovih 
članov ali udeležencev v dejavnostih 
partnerstva za meroslovje. Take zaupne 
informacije so med drugim osebne, 
poslovne, občutljive netajne in tajne 
informacije.

Brez poseganja v člen 17 organizacija 
EURAMET zagotovi varstvo zaupnih 
informacij, katerih razkritje zunaj institucij 
Unije ter drugih organov, uradov in agencij 
Unije bi lahko ogrozilo interese njegovih 
članov ali udeležencev v dejavnostih 
partnerstva za meroslovje. Take zaupne 
informacije so med drugim osebne, 
poslovne, občutljive netajne in tajne 
informacije. Če EURAMET ne razkrije 
informacij, to navede skupaj z razlogi za 
svojo odločitev.
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Predlog spremembe 71

Predlog sklepa
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizacija EURAMET, njeni 
organi in uslužbenci ter organi partnerstva 
za meroslovje se pri izvajanju svojih 
dejavnosti izogibajo navzkrižju interesov.

1. Organizacija EURAMET, njeni 
organi in uslužbenci ter organi partnerstva 
za meroslovje se pri izvajanju svojih 
dejavnosti izogibajo navzkrižju interesov. 
Če se ugotovi navzkrižje interesov, ga 
EURAMET javno objavi ter sprejme 
ustrezne in učinkovite ukrepe.

Predlog spremembe 72

Predlog sklepa
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člani odbora partnerstva za 
meroslovje, usmerjevalna skupina in 
sekretariat organizacije EURAMET 
zagotavljajo javno dostopnost in 
posodabljajo popolno izjavo o svojih 
poklicnih dejavnostih, finančnih interesih 
in morebitnih nasprotjih interesov. Izjave 
na preprost in pregleden način vsebujejo 
naslednje informacije:
(a) ime in poklic člana ter podrobnosti 
o njegovem članstvu v svetih in odborih 
zasebnih podjetij, nevladnih organizacij in 
združenj;
(b) poslovni deleži v podjetjih in 
partnerstvih, če lahko to vpliva na javno 
politiko ali ima zadevna oseba zaradi tega 
deleža pomemben vpliv na posle podjetja 
ali partnerstvo.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Tehnologija je vse bolj izpopolnjena, vse več pa je tudi izzivov, ki jih mora človeštvo reševati, 
zato je čedalje bolj potrebno tudi natančno merjenje. Za napredovanje po pravi poti potrebujemo 
učinkovite oblike odpravljanja negotovosti. Meroslovje je veda o teoretskih in praktičnih 
vidikih merjenja in s tem osrednje orodje na vseh področjih človekove vednosti. Podpira 
znanost. Podpira tehnologijo. Pomaga pri razvoju družbe. Pove nam, kje smo, pa naj gre za 
reševanje pandemije ali uvajanje prelomnih sprememb, kakršen je zeleni in digitalni prehod.

Komisija je tako v svojem predlogu o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za 
meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic, pripoznala, da je meroslovje omogočevalni 
dejavnik vseh znanstvenih in tehnoloških področij in tudi vsega družbenega in gospodarskega 
delovanja. Predlagano novo partnerstvo naj bi gradilo na uspehih Evropskega meroslovnega 
raziskovalnega programa (EMRP) in Evropskega meroslovnega programa za inovacije in 
raziskave (EMPIR), nedvoumno pa tudi zvišuje ambicije, saj je njegov cilj tudi reševanje novih 
izzivov. Vse našteto je skladno z drugimi prednostnimi nalogami Unije, na primer evropskim 
zelenim dogovorom, gospodarstvom za ljudi, Evropo, ki bo pripravljena na digitalno dobo, 
varovanjem evropskega načina življenja, močnejšo Evropo v svetu in novo spodbudo za 
evropsko demokracijo.

Evropsko partnerstvo za meroslovje je zasnovano z jasnim namenom, da bi v Evropi do leta 
2030 zagotovili meroslovne rešitve, ki bodo vsaj enakovredne najuspešnejšim svetovnim 
državam – ZDA, Kitajski in Indiji. Prinaša nov nabor priporočil, ki jih je leta 2017 med vmesno 
oceno Evropskega meroslovnega programa za inovacije in raziskave pripravila neodvisna 
skupina zunanjih strokovnjakov. 

Med drugim je zajeta okrepitev strateške komponente meroslovja z intenzivnejšim 
sodelovanjem nacionalnih meroslovnih inštitutov z drugimi deležniškimi skupnostmi, večja 
vloga deležnikov, kot so univerze in industrija, proaktivni razvoj meroslovnih aplikacij za nova 
znanstvena področja in večji poudarek na poglavitnih družbenih izzivih. 

Poročevalka soglaša z ugotovitvami in težnjami Komisije. Zato s predlogi sprememb v tem 
poročilu sledi njeni usmeritvi in dodaja specifična priporočila, čeprav je predlog že izvorno 
dobro zastavljen. 

Načela

Vodilno načelo tega poročila je, da je meroslovje koristna veda za vsa področja znanja, pa tudi 
za družbo in gospodarstvo, zato mora biti odprto, pregledno in dostopno vsem deležnikom. 
Ne samo, da se javno-javno partnerstvo ne bi smelo omejevati na centralizirane nacionalne 
projekte, temveč bi si morali nacionalni meroslovni inštituti dejavno prizadevati za sodelovanje 
z drugimi deležniki, zlasti univerzami in industrijo, in sicer z odprtimi razpisi za projekte in s 
politiko proaktivnega razkrivanja ustreznih informacij. Partnerstvo bi moralo tudi okrepiti 
dialog z družbo, njenimi akterji in državljani ter v ta namen pomnožiti kampanje ozaveščanja 
in komunikacijske dejavnosti, a tudi dejavnosti za krepitev znanj in veščin. Enako pomembna 
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je usklajenost med projekti in prednostnimi nalogami Unije, zlasti glede na zeleni in digitalni 
prehod. Zato bo treba zagotoviti preprosto in učinkovito vzpostavljanje sinergij in 
dopolnjevanja s cilji, politikami in programi EU, zlasti z regionalnimi skladi, InvestEU ter 
skladi za okrevanje in odpornost. Partnerstvo bi moralo spodbujati in nagrajevati znanstveno 
odličnost ter podpirati sistemsko uporabo raziskovalnih in inovacijskih rezultatov. Zaradi tega 
naj v novi usmerjevalni skupini sodelujejo predstavniki ustreznih deležnikov ter naj se pri 
dejavnostih partnerstva za meroslovje poskrbi za okrepljeno vez z znanostjo. Kakor predlaga 
Komisija, se tovrstna interakcija z razvojem ustreznih meroslovnih aplikacij spodbuja navzdol, 
a z dobro uporabo okrepljenega znanstvenega svetovanja usmerjevalne skupine odboru 
partnerstva za meroslovje tudi navzgor.

Osrednji ukrepi:

Da bi uresničili opisane prednostne naloge, smo določili pet glavnih področij ukrepanja: 
odprtost in preglednost, okrepljen dialog z družbo, poenostavitev, usklajenost insinergije, 
okrepljena vez z znanostjo.

--------

1) Odprtost in preglednost
– Vsi ukrepi in dejavnosti se izberejo z odprtimi, preglednimi in konkurenčnimi 

razpisi za zbiranje predlogov; ta merila bi morali veljati tudi pri izboru evropskih 
meroslovnih mrež.

– V dejavnosti bi bilo treba bolje vključiti novince, zlasti mala in srednja podjetja, 
univerze in raziskovalne organizacije.

– Pogoj za obravnavo enakovrednih predlogov so lahko tudi dodatna merila za 
pritegnitev malih in srednjih podjetij ter za večjo spolsko in geografsko 
raznolikost.

2) Okrepljen dialog z družbo
– Povečati bi bilo treba prepoznavnost razpisov za zbiranje predlogov, partnerstvo 

za meroslovje pa bi jih moralo objaviti v ustreznih podatkovnih zbirkah vseh 
drugih pobud programa Obzorje Evropa.

– Dejavnosti partnerstva in rezultate njegovih projektov bi bilo treba promovirati 
tako, da bi povečali udeležbo in geografsko raznolikost. V ta namen bi se morali 
osredotočiti na namenske dejavnosti za ozaveščanje in spodbujanje dejavnosti in 
na kampanje za izobraževanje in razširjanje informacij.

– Partnerstvo je v dobrem položaju, da lahko prispeva k zapolnjevanju specifičnih 
vrzeli v znanjih in veščinah v Uniji, in bi se moralo v ta namen povezati z ustreznimi 
deležniki, da bi pripravili priložnosti za usposabljanje in preusposabljanje ter 
pomagali pri pripravah na zeleni in digitalni prehod.

3) Poenostavitev
– Vedno je treba upoštevati upravni učinek, zlasti pri ponavljajočih se vrednotenjih, 

ki morajo ostati enostavna in pregledna; partnerstvo bi si moralo vedno prizadevati 
za zmanjšanje upravnega bremena.

– Upravni stroški bi morali biti usklajeni s programom Obzorje Evropa in ne bi 
smeli preseči 5 % skupnega proračuna.
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4) Usklajenost in sinergije
– S strateškimi prednostnimi nalogami Unije, predvsem če so povezane z zeleno in 

podatkovno strategijo. 
– Z vsemi ustreznimi programi in skladi, zlasti regionalnimi (Evropski sklad za 

regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), pa tudi s tistimi, ki 
izhajajo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, iz katerih se lahko dopolnijo 
nacionalni prispevki.

– Z drugimi partnerstvi in skupnimi podjetji, misijami in instrumenti programa 
Obzorje Evropa.

– Za podpiranje resničnih sinergij bi morala Komisija oblikovati jasne, enostavne in 
konkretne smernice, da bi zagotovila različne oblike sinergij (tj. prenos sredstev, 
alternativno financiranje, kumulativno financiranje in integrirano financiranje).

5) Okrepljena vez z znanostjo
– S spoštovanjem in spodbujanjem akademske svobode in najvišjih standardov 

znanstvene integritete je treba poskrbeti za znanstveno odličnost.
– Partnerstvo mora pri izvajanju vseh svojih dejavnosti upoštevati vrhunsko znanost 

in temeljne izsledke raziskav, podpirati pa mora tudi povzemanje in bolj 
sistematično uporabo rezultatov raziskav in inovacij, ki nastajajo v Uniji.

– Usmerjevalna skupina partnerstva za meroslovje nima aktivne znanstvene 
prisotnosti, zato v poročilu predlagamo povečanje na 18 članov, od česar naj bi jih 
šesterica prišla iz evropske znanstvene skupnosti.

– Slednji bi morali biti zmožni neodvisnega svetovanja in analize znanstvenih 
prednostnih nalog, ki bi morale biti zajete v delovnem programu, ter spremljanja 
znanstvenega napredka v sorodnih panogah.

– Da bi temeljne raziskave bolje povezali z uporabnimi, spodbudili resnično verigo 
inovacij in podpirali sodelovalne aplikacije tako navzgor kot navzdol v tem 
procesu, bi si moralo partnerstvo za meroslovje prizadevati za več sistemskih 
sinergij z delovnimi programi sodelovalnih raziskav in Evropskim raziskovalnim 
svetom.

– Partnerstvo za meroslovje bi moralo sodelovati pri prizadevanjih za boljše 
kroženje talentov in v boju proti begu možganov. 
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