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Módosítás 39
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás lehető 
legnagyobb hatásának elérése és az Unió 
szakpolitikai célkitűzéseihez való 
leghatékonyabb hozzájárulás érdekében az 
(EU) [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9 létrehozta a Horizont Európa 
kutatási és innovációs keretprogramot, azaz 
a magán- és/vagy közszférabeli 
partnerekkel létrehozott európai 
partnerségek szakpolitikai és jogi keretét. 
Az európai partnerségek a Horizont Európa 
szakpolitikai megközelítésének 
kulcsfontosságú elemei. Azzal a céllal 
jönnek létre, hogy megvalósítsák a 
Horizont Európa uniós prioritásait, és 
egyértelmű hatást biztosítsanak az Unió és 
polgárai szempontjából, ami partnerség 
keretében hatékonyabban valósítható meg 
egy olyan stratégiai jövőkép révén, amelyet 
nem egyedül az Unió oszt, és amely iránt 
nem egyedül az Unió elkötelezett, hanem 
minden partner.

(1) Az uniós finanszírozás lehető 
legnagyobb hatásának elérése és az Unió 
szakpolitikai célkitűzéseihez való 
leghatékonyabb hozzájárulás érdekében az 
(EU) [XXX] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet9 létrehozta a Horizont Európa 
kutatási és innovációs keretprogramot, azaz 
a magán- és/vagy közszférabeli 
partnerekkel létrehozott európai 
partnerségek szakpolitikai és jogi keretét. 
Az európai partnerségek a Horizont Európa 
szakpolitikai megközelítésének 
kulcsfontosságú elemei. Azzal a céllal 
jönnek létre, hogy megvalósítsák a 
Horizont Európa uniós 
kötelezettségvállalásait és prioritásait, és 
egyértelmű hatást biztosítsanak az Unió, a 
polgárai és a környezet szempontjából, ami 
partnerség keretében hatékonyabban 
valósítható meg egy olyan stratégiai 
jövőkép révén, amelyet nem egyedül az 
Unió oszt, és amely iránt nem egyedül az 
Unió elkötelezett, hanem minden partner.

_________________ _________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács [XXX] 
rendelete [dátum] a Horizont Európa 
kutatási és innovációs keretprogram 
létrehozásáról (HL C […], […], […] o.). 
[Kérjük, illessze be a teljes hivatkozást].

9 Az Európai Parlament és a Tanács [XXX] 
rendelete [dátum] a Horizont Európa 
kutatási és innovációs keretprogram 
létrehozásáról (HL C […], […], […] o.). 
[Kérjük, illessze be a teljes hivatkozást].

Or. en

Módosítás 40
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
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2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Várhatóan különösen a Horizont 
Európa „Globális kihívások és az európai 
ipar versenyképessége” pillére alá tartozó 
európai partnerségek játszanak majd fontos 
szerepet a fenntartható fejlődési célok, 
valamint a zöld és digitális Európa felé 
való átmenet felgyorsítására irányuló 
stratégiai célkitűzések elérésében, valamint 
a helyreállításhoz való hozzájárulásban.10 
Az európai partnerségek kulcsfontosságúak 
az olyan összetett, határokon átnyúló 
kihívások kezeléséhez, amelyek integrált 
megközelítést igényelnek. Lehetővé teszik 
az átalakulással járó, rendszerszintű és 
piaci hiányosságok kezelését, és ennék 
érdekében összefogják az értékláncok és az 
ipari ökoszisztémák szereplőinek széles 
körét egy közös jövőkép kialakítása 
érdekében, és azt konkrét ütemtervekké 
alakítják át, illetve összehangoltan hajtják 
végre a tevékenységeket. Emellett lehetővé 
teszik az erőfeszítések és erőforrások közös 
prioritásokra való összpontosítását az 
előttünk álló összetett kihívások megoldása 
érdekében.

(2) Várhatóan különösen a Horizont 
Európa „Globális kihívások és az európai 
ipar versenyképessége” pillére alá tartozó 
európai partnerségek játszanak majd fontos 
szerepet a fenntartható fejlődési célok, 
valamint a zöld és digitális Európa felé 
való átmenet felgyorsítására irányuló 
stratégiai célkitűzések elérésében, valamint 
a helyreállításhoz, az energiahatékonyság 
elsődlegességének elve előmozdításához és 
a megújuló energiaforrások 
felhasználásához való hozzájárulásban, 
valamint a globális társadalmi változások 
kezelése révén, ideértve a fenntartható 
fejlődési célokat és a Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásokat.10 Az európai 
partnerségek kulcsfontosságúak az olyan 
összetett, határokon átnyúló kihívások 
kezeléséhez, amelyek integrált 
megközelítést igényelnek. Lehetővé teszik 
az átalakulással járó, rendszerszintű és 
piaci hiányosságok kezelését, és ennék 
érdekében összefogják az értékláncok és az 
ipari ökoszisztémák szereplőinek széles 
körét egy közös jövőkép kialakítása 
érdekében, és azt konkrét ütemtervekké 
alakítják át, illetve összehangoltan hajtják 
végre a tevékenységeket. Emellett lehetővé 
teszik az erőfeszítések és erőforrások közös 
prioritásokra való összpontosítását az 
előttünk álló összetett kihívások megoldása 
érdekében.

_________________ _________________
10 Európai Bizottság (2018), A Horizont 
Európa hatásvizsgálata (SWD(2018) 307).

10 Európai Bizottság (2018), A Horizont 
Európa hatásvizsgálata (SWD(2018) 307).

Or. en

Módosítás 41
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Várhatóan különösen a Horizont 
Európa „Globális kihívások és az európai 
ipar versenyképessége” pillére alá tartozó 
európai partnerségek játszanak majd fontos 
szerepet a fenntartható fejlődési célok, 
valamint a zöld és digitális Európa felé 
való átmenet felgyorsítására irányuló 
stratégiai célkitűzések elérésében, valamint 
a helyreállításhoz való hozzájárulásban.10 
Az európai partnerségek kulcsfontosságúak 
az olyan összetett, határokon átnyúló 
kihívások kezeléséhez, amelyek integrált 
megközelítést igényelnek. Lehetővé teszik 
az átalakulással járó, rendszerszintű és 
piaci hiányosságok kezelését, és ennék 
érdekében összefogják az értékláncok és az 
ipari ökoszisztémák szereplőinek széles 
körét egy közös jövőkép kialakítása 
érdekében, és azt konkrét ütemtervekké 
alakítják át, illetve összehangoltan hajtják 
végre a tevékenységeket. Emellett lehetővé 
teszik az erőfeszítések és erőforrások közös 
prioritásokra való összpontosítását az 
előttünk álló összetett kihívások megoldása 
érdekében.

(2) Várhatóan különösen a Horizont 
Európa „Globális kihívások és az európai 
ipar versenyképessége” pillére alá tartozó 
európai partnerségek játszanak majd fontos 
szerepet a fenntartható fejlődési célok, a 
Párizsi Megállapodás szerinti uniós 
kötelezettségvállalások, valamint a zöld és 
digitális Európa megvalósításának 
felgyorsítására irányuló stratégiai 
célkitűzések elérésében, valamint a 
társadalmi, gazdasági és környezeti 
szempontból reziliens helyreállításhoz való 
hozzájárulásban.10 Az európai partnerségek 
kulcsfontosságúak az olyan összetett, 
határokon átnyúló kihívások kezeléséhez, 
amelyek integrált megközelítést 
igényelnek. Lehetővé teszik az 
átalakulással járó, rendszerszintű és piaci 
hiányosságok kezelését, és ennék 
érdekében összefogják az értékláncok és az 
ipari, valamint a kutatási és innovációs 
ökoszisztémák szereplőinek széles körét 
egy közös jövőkép kialakítása érdekében, 
és azt konkrét ütemtervekké alakítják át, 
illetve összehangoltan hajtják végre a 
tevékenységeket. Emellett lehetővé teszik 
az erőfeszítések és erőforrások közös 
prioritásokra való összpontosítását az 
előttünk álló összetett kihívásoknak a 
társadalom javát szolgáló megoldása 
érdekében.

_________________ _________________
10 Európai Bizottság (2018), A Horizont 
Európa hatásvizsgálata (SWD(2018) 307).

10 Európai Bizottság (2018), A Horizont 
Európa hatásvizsgálata (SWD(2018) 307).

Or. en

Módosítás 42
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez
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Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Várhatóan különösen a Horizont 
Európa „Globális kihívások és az európai 
ipar versenyképessége” pillére alá tartozó 
európai partnerségek játszanak majd fontos 
szerepet a fenntartható fejlődési célok, 
valamint a zöld és digitális Európa felé 
való átmenet felgyorsítására irányuló 
stratégiai célkitűzések elérésében, valamint 
a helyreállításhoz való hozzájárulásban.10 
Az európai partnerségek kulcsfontosságúak 
az olyan összetett, határokon átnyúló 
kihívások kezeléséhez, amelyek integrált 
megközelítést igényelnek. Lehetővé teszik 
az átalakulással járó, rendszerszintű és 
piaci hiányosságok kezelését, és ennék 
érdekében összefogják az értékláncok és az 
ipari ökoszisztémák szereplőinek széles 
körét egy közös jövőkép kialakítása 
érdekében, és azt konkrét ütemtervekké 
alakítják át, illetve összehangoltan hajtják 
végre a tevékenységeket. Emellett lehetővé 
teszik az erőfeszítések és erőforrások közös 
prioritásokra való összpontosítását az 
előttünk álló összetett kihívások megoldása 
érdekében.

(2) Várhatóan különösen a Horizont 
Európa „Globális kihívások és az európai 
ipar versenyképessége” pillére alá tartozó 
európai partnerségek játszanak majd fontos 
szerepet a fenntartható fejlődési célok, 
valamint a zöld és digitális Európa felé 
való átmenet felgyorsítására irányuló 
stratégiai célkitűzések elérésében, valamint 
az Európa stratégiai autonómiájához és 
annak helyreállításához való 
hozzájárulásban.10 Az európai partnerségek 
kulcsfontosságúak az olyan összetett, 
határokon átnyúló kihívások kezeléséhez, 
amelyek integrált megközelítést 
igényelnek. Lehetővé teszik az 
átalakulással járó, rendszerszintű és piaci 
hiányosságok kezelését, és ennék 
érdekében összefogják az értékláncok és az 
ipari ökoszisztémák szereplőinek széles 
körét egy közös jövőkép kialakítása 
érdekében, és azt konkrét ütemtervekké 
alakítják át, illetve összehangoltan hajtják 
végre a tevékenységeket. Emellett lehetővé 
teszik az erőfeszítések és erőforrások közös 
prioritásokra való összpontosítását az 
előttünk álló összetett kihívások megoldása 
érdekében.

_________________ _________________
10 Európai Bizottság (2018), A Horizont 
Európa hatásvizsgálata (SWD(2018) 307).

10 Európai Bizottság (2018), A Horizont 
Európa hatásvizsgálata (SWD(2018) 307).

Or. en

Módosítás 43
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoş Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A metrológiai partnerségnek 
világos, egyszerű és rugalmas módon kell 
végrehajtania küldetését és célkitűzéseit 
annak érdekében, hogy növelje vonzerejét 
az ipar, a kkv-k és valamennyi érdekelt fél 
számára.

Or. en

Módosítás 44
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A prioritások megvalósítása és a 
hatás elérése érdekében az európai 
partnerségeket az érintett európai érdekelt 
felek – beleértve az ipart, a 
kutatószervezeteket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közszolgálati feladatokat ellátó szerveket, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
és/vagy végrehajtó civil társadalmi 
szervezeteket, például alapítványokat – 
széles körű bevonásával kell kialakítani. 
Ezeknek az európai partnerségeknek az 
olyan intézkedések közé kell tartozniuk, 
amely nemzetközi szinten megerősítik a 
magán- és/vagy közszférabeli partnerek 
közötti együttműködést, többek között a 
kutatási és innovációs programok és a 
határokon átnyúló kutatási és innovációs 
beruházások összekapcsolásával, ami 
kölcsönös előnyökkel jár az emberek és 
vállalkozások számára.

(3) A prioritások megvalósítása és a 
hatás elérése érdekében az európai 
partnerségeket az érintett európai érdekelt 
felek és szociális partnerek – beleértve az 
ipart, a kutatószervezeteket, a helyi, 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közszolgálati feladatokat ellátó szerveket, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
és/vagy végrehajtó civil társadalmi 
szervezeteket, például alapítványokat – 
széles körű bevonásával kell kialakítani. 
Ezeknek az európai partnerségeknek az 
olyan intézkedések közé kell tartozniuk, 
amely nemzetközi szinten megerősítik a 
magán- és/vagy közszférabeli partnerek 
közötti együttműködést és szinergiákat, 
többek között a kutatási és innovációs 
programok és a határokon átnyúló kutatási 
és innovációs beruházások 
összekapcsolásával, ami kölcsönös 
előnyökkel jár az emberek és vállalkozások 
számára.

Or. en

Módosítás 45



PE692.749v01-00 8/52 AM\1231086HU.docx

HU

Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A prioritások megvalósítása és a 
hatás elérése érdekében az európai 
partnerségeket az érintett európai érdekelt 
felek – beleértve az ipart, a 
kutatószervezeteket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közszolgálati feladatokat ellátó szerveket, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
és/vagy végrehajtó civil társadalmi 
szervezeteket, például alapítványokat – 
széles körű bevonásával kell kialakítani. 
Ezeknek az európai partnerségeknek az 
olyan intézkedések közé kell tartozniuk, 
amely nemzetközi szinten megerősítik a 
magán- és/vagy közszférabeli partnerek 
közötti együttműködést, többek között a 
kutatási és innovációs programok és a 
határokon átnyúló kutatási és innovációs 
beruházások összekapcsolásával, ami 
kölcsönös előnyökkel jár az emberek és 
vállalkozások számára.

(3) A prioritások megvalósítása és a 
hatás elérése érdekében az európai 
partnerségeket az érintett európai érdekelt 
felek – beleértve az ipart, az egyetemeket, a 
kutatószervezeteket, a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közszolgálati feladatokat ellátó szerveket, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
és/vagy végrehajtó civil társadalmi 
szervezeteket, többek között alapítványokat 
és nem kormányzati szervezeteket – széles 
körű bevonásával kell kialakítani. Ezeknek 
az európai partnerségeknek az olyan 
intézkedések közé kell tartozniuk, amely 
nemzetközi szinten megerősítik a magán- 
és/vagy közszférabeli partnerek közötti 
együttműködést, többek között a kutatási 
és innovációs programok és a határokon 
átnyúló kutatási és innovációs beruházások 
összekapcsolásával, ami kölcsönös 
előnyökkel jár az emberek és vállalkozások 
számára.

Or. en

Indokolás

A Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról szóló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésével való 
koherencia biztosítása.

Módosítás 46
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoş Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Horizont Európa a Horizont 2020 
időközi értékeléséből levont tanulságokra 
építve stratégiaibb, koherensebb és 
hatásorientáltabb megközelítést vezet be az 
európai partnerségekre vonatkozóan. A 
Horizont Európáról szóló rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb felhasználása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és szakpolitikákhoz való 
egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a 
nagyobb hatás elérésében és az 
eredmények felhasználásának 
biztosításában.

(5) A Horizont Európa a Horizont 2020 
időközi értékeléséből levont tanulságokra 
építve stratégiaibb, koherensebb és 
hatásorientáltabb megközelítést vezet be az 
európai partnerségekre vonatkozóan. A 
Horizont Európáról szóló rendelet célja az 
intézményesített európai partnerségek 
hatékonyabb felhasználása, különösen 
azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű 
célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra 
összpontosít, valamint biztosítja a 
kapcsolódó uniós szakpolitikai 
prioritásokhoz és szakpolitikákhoz való 
egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb 
releváns uniós, nemzeti és regionális szintű 
kezdeményezésekkel – különösen más 
európai partnerségekkel – való szoros 
együttműködés és szinergiák 
kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a 
nagyobb hatás elérésében és az 
eredmények felhasználásának 
biztosításában. Ezzel a megközelítéssel 
összhangban, és tekintettel arra, hogy a 
metrológia fontos szerepet tölt be az egyéb 
kutatási területek, a digitalizációhoz és a 
mesterséges intelligenciához hasonló 
területeken végbemenő technológiai 
fejlődés, valamint a civil társadalmi 
szolgáltatások lehetővé tétele és 
támogatása terén az intelligens 
egészségügytől kezdve az autonóm 
közlekedésig és a körforgásos gazdaságig, 
a metrológiai partnerségnek megfelelő 
együttműködést kell biztosítania a többi 
európai partnerséggel és más vonatkozó 
kezdeményezésekkel.

Or. en

Módosítás 47
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E határozat célja, hogy az Unió 
részt vegyen a metrológiai partnerségben 
az általános célkitűzéseinek támogatása 
érdekében. A metrológiai követelmények 
olyan nagyságrendűek és összetettek, hogy 
a nemzeti metrológiai intézetek és a kijelölt 
intézetek központi kutatási költségvetését 
meghaladó beruházásokra van szükség. A 
legkorszerűbb metrológiai megoldások 
kutatásához és fejlesztéséhez szükséges 
kiválóság nem követ országhatárokat, ezért 
kizárólag nemzeti szinten nem érhető el. 
Mivel e határozat célkitűzéseit a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, az Unió szintjén azonban e 
célkitűzések jobban megvalósíthatók a 
nemzeti szintű törekvések egyetlen 
következetes európai megközelítésben való 
egyesítésével, a széttagolt nemzeti kutatási 
programok összekapcsolásával, a nemzeti 
határokon átívelő közös kutatási és 
finanszírozási stratégiák kialakításának 
elősegítésével, valamint a szereplők és 
beruházások szükséges kritikus tömegének 
biztosításával, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(9) E határozat célja, hogy az Unió 
részt vegyen a metrológiai partnerségben 
az általános célkitűzéseinek támogatása 
érdekében. A metrológiai követelmények 
olyan nagyságrendűek és összetettek, hogy 
a nemzeti metrológiai intézetek és a kijelölt 
intézetek központi kutatási költségvetését 
meghaladó beruházásokra van szükség. A 
legkorszerűbb metrológiai megoldások 
kutatásához és fejlesztéséhez szükséges 
kiválóság nem követ országhatárokat, ezért 
kizárólag nemzeti szinten nem érhető el. A 
metrológiai partnerségnek annak 
biztosítására is törekednie kell, hogy 
cselekvései eredményeit az ipar és az 
innovátorok átvegyék és alkalmazzák. 
Mivel e határozat célkitűzéseit a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, az Unió szintjén azonban e 
célkitűzések jobban megvalósíthatók a 
nemzeti szintű törekvések egyetlen 
következetes európai megközelítésben való 
egyesítésével, a széttagolt nemzeti kutatási 
programok összekapcsolásával, a nemzeti 
határokon átívelő közös kutatási és 
finanszírozási stratégiák kialakításának 
elősegítésével, valamint a szereplők és 
beruházások szükséges kritikus tömegének 
biztosításával, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 48
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság politikai prioritásaihoz 
(többek között az európai zöld 
megállapodáshoz, az emberközpontú 
gazdasághoz és a digitális korra felkészült 
Európához) igazodó metrológiai 
partnerséget tíz éven keresztül (2021–
2031) kell megvalósítani. A programnak a 
Horizont 2020 keretébe tartozó EMPIR-
kezdeményezéshez képest új 
tevékenységeket kell tartalmaznia, 
különösen az európai metrológiai 
hálózatok fejlesztését, ami választ fog adni 
a kialakulóban lévő technológiák sürgető 
társadalmi kihívásaira és metrológiai 
igényeire. Az ilyen hálózatokon keresztül 
biztosított metrológiai kapacitásnak 
egyenértékűnek és összehasonlíthatónak 
kell lennie a világ többi vezető metrológiai 
rendszerével, és világszínvonalú 
kiválóságot kell elérnie. A metrológiai 
partnerség keretében pályázati felhívásokat 
kell közzétenni a Horizont Európa 
végrehajtása során.

(10) A Bizottság politikai prioritásaihoz 
(többek között az európai zöld 
megállapodáshoz, az emberközpontú 
gazdasághoz és a digitális korra felkészült 
Európához) igazodó metrológiai 
partnerséget tíz éven keresztül (2021–
2031) kell megvalósítani. A programnak a 
Horizont 2020 keretébe tartozó EMPIR-
kezdeményezéshez képest új 
tevékenységeket kell tartalmaznia, 
különösen az európai metrológiai 
hálózatok fejlesztését, aminek nyílt és 
átlátható módon kell történnie, és ami 
választ fog adni a kialakulóban lévő 
technológiák és innovációk sürgető 
társadalmi kihívásaira és metrológiai 
igényeire. Az ilyen hálózatokon keresztül 
biztosított metrológiai kapacitásnak 
egyenértékűnek és összehasonlíthatónak 
kell lennie a világ többi vezető metrológiai 
rendszerével, és világszínvonalú 
kiválóságot kell elérnie. A metrológiai 
partnerség keretében, nyílt és átlátható 
módon pályázati felhívásokat kell 
közzétenni a Horizont Európa végrehajtása 
során.

Or. en

Módosítás 49
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság politikai prioritásaihoz 
(többek között az európai zöld 
megállapodáshoz, az emberközpontú 
gazdasághoz és a digitális korra felkészült 
Európához) igazodó metrológiai 
partnerséget tíz éven keresztül (2021–
2031) kell megvalósítani. A programnak a 

(10) A Bizottság politikai prioritásaihoz 
(többek között az európai zöld 
megállapodáshoz, az emberközpontú 
gazdasághoz és a digitális korra felkészült 
Európához) igazodó metrológiai 
partnerséget tíz éven keresztül (2021–
2031) kell megvalósítani. A programnak a 



PE692.749v01-00 12/52 AM\1231086HU.docx

HU

Horizont 2020 keretébe tartozó EMPIR-
kezdeményezéshez képest új 
tevékenységeket kell tartalmaznia, 
különösen az európai metrológiai 
hálózatok fejlesztését, ami választ fog adni 
a kialakulóban lévő technológiák sürgető 
társadalmi kihívásaira és metrológiai 
igényeire. Az ilyen hálózatokon keresztül 
biztosított metrológiai kapacitásnak 
egyenértékűnek és összehasonlíthatónak 
kell lennie a világ többi vezető metrológiai 
rendszerével, és világszínvonalú 
kiválóságot kell elérnie. A metrológiai 
partnerség keretében pályázati felhívásokat 
kell közzétenni a Horizont Európa 
végrehajtása során.

Horizont 2020 keretébe tartozó EMPIR-
kezdeményezéshez képest új 
tevékenységeket kell tartalmaznia, 
különösen az európai metrológiai 
hálózatok fejlesztését, ami választ fog adni 
a kialakulóban lévő technológiák sürgető 
társadalmi és környezeti kihívásaira és 
metrológiai igényeire. Az ilyen 
hálózatokon keresztül biztosított 
metrológiai kapacitásnak egyenértékűnek 
és összehasonlíthatónak kell lennie a világ 
többi vezető metrológiai rendszerével, és 
világszínvonalú kiválóságot kell elérnie. A 
metrológiai partnerség keretében nyílt és 
átlátható pályázati felhívásokat kell 
közzétenni a Horizont Európa végrehajtása 
során.

Or. en

Módosítás 50
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A metrológiai partnerség 
tevékenységeinek összhangban kell lenniük 
a Horizont Európa célkitűzéseivel, kutatási 
és innovációs prioritásaival, valamint az 
(EU) [XXX] rendelet [a Horizont 
Európáról szóló rendelet] XXX. cikkében 
meghatározott általános elvekkel és 
feltételekkel.

(11) A metrológiai partnerség 
tevékenységeinek összhangban kell lenniük 
a Horizont Európa célkitűzéseivel, kutatási 
és innovációs prioritásaival, valamint az 
(EU) [XXX] rendelet [a Horizont 
Európáról szóló rendelet] XXX. cikkében 
meghatározott általános elvekkel és 
feltételekkel, különös tekintettel a 
tudományos kiválóság fejlesztésére és 
előmozdítására, az innováció ösztönzésére 
és a technológiai fejlődés 
megkönnyítésére, valamint az innovatív 
megoldásokhoz való hozzáférés és 
azoknak az európai iparban – különösen 
a kkv-k körében – való elterjedésének 
támogatására.

Or. en
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Módosítás 51
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A metrológiai partnerség 
tevékenységeinek összhangban kell lenniük 
a Horizont Európa célkitűzéseivel, kutatási 
és innovációs prioritásaival, valamint az 
(EU) [XXX] rendelet [a Horizont 
Európáról szóló rendelet] XXX. cikkében 
meghatározott általános elvekkel és 
feltételekkel.

(11) A metrológiai partnerség 
tevékenységeinek összhangban kell lenniük 
a Horizont Európa célkitűzéseivel, kutatási 
és innovációs prioritásaival, valamint az 
(EU) [XXX] rendelet [a Horizont 
Európáról szóló rendelet] 8. cikkében és 
III. mellékletében meghatározott általános 
elvekkel és feltételekkel.

Or. en

Módosítás 52
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az (EU) [XXX] rendelet [a 
Horizont Európáról szóló rendelet ] XX. 
cikkével összhangban a Horizont Európa 
általános célkitűzése, hogy a kutatásba és 
innovációba való uniós beruházások 
tudományos, gazdasági és társadalmi hatást 
fejtsenek ki annak érdekében, hogy 
megerősítsék az Unió tudományos és 
technológiai bázisait, elősegítsék az Unió 
versenyképességét – többek között az 
iparban –, megvalósítsák az Unió stratégiai 
prioritásait, és hozzájáruljanak a globális 
kihívások – többek között a fenntartható 
fejlődési célok – kezeléséhez a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend és az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 

(13) Az (EU) [XXX] rendelet [a 
Horizont Európáról szóló rendelet ] XX. 
cikkével összhangban a Horizont Európa 
általános célkitűzése, hogy a kutatásba és 
innovációba való uniós beruházások 
tudományos, gazdasági, ökológiai és 
társadalmi hatást fejtsenek ki annak 
érdekében, hogy megerősítsék az Unió 
tudományos és technológiai bázisait, 
elősegítsék az Unió versenyképességét – 
többek között az iparban –, megvalósítsák 
az Unió stratégiai prioritásait, és 
hozzájáruljanak a globális kihívások – 
többek között a fenntartható fejlődési célok 
– kezeléséhez a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend 
és az ENSZ Éghajlatváltozási 
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keretében létrejött Párizsi Megállapodás 
elveinek alkalmazásával.

Keretegyezménye keretében létrejött 
Párizsi Megállapodás elveinek 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 53
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A metrológiai partnerségnek 
biztosítania kell a mindenki számára 
egyenlő esélyek általános érvényesítését, 
és kiemelt figyelmet kell szentelnie a 
nemek közötti lehető legnagyobb mértékű 
egyensúly biztosítására a metrológiai 
partnerség valamennyi szervében, 
valamint az elbírálást végző testületekben 
és más releváns tanácsadó testületekben.

Or. en

Módosítás 54
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A metrológiai partnerség 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
EURAMET-nek elsősorban az általa 
kiválasztott cselekvések résztvevőinek 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában kell pénzügyi támogatást 
biztosítania. Ezeket a cselekvéseket az 
EURAMET felelősségi körében kibocsátott 
pályázati felhívások alapján kell 

(15) A metrológiai partnerség 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
EURAMET-nek elsősorban az általa 
kiválasztott cselekvések résztvevőinek 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában kell pénzügyi támogatást 
biztosítania. Ezeket a cselekvéseket az 
EURAMET felelősségi körében kibocsátott 
nyílt és átlátható pályázati felhívások 
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kiválasztani. A rangsornak kötelező 
erejűnek kell lennie a pályázatok 
kiválasztása, illetve az uniós pénzügyi 
hozzájárulásból, valamint a részt vevő 
államok által a kutatási projektekhez és a 
kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásokból származó 
finanszírozás elosztása tekintetében. A 
részt vevő államok európai metrológiai 
hálózatokhoz való hozzájárulásaiból 
finanszírozott tevékenységek esetében a 
finanszírozott cselekvéseknek szintén az 
EURAMET felelősségi körébe kell 
tartozniuk.

alapján kell kiválasztani. Ezeket a 
pályázati felhívásokat időben be kell 
jelenteni és széles körben hirdetni kell. A 
rangsornak kötelező erejűnek kell lennie a 
pályázatok kiválasztása, illetve az uniós 
pénzügyi hozzájárulásból, valamint a részt 
vevő államok által a kutatási projektekhez 
és a kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásokból származó 
finanszírozás elosztása tekintetében. A 
részt vevő államok európai metrológiai 
hálózatokhoz való hozzájárulásaiból 
finanszírozott tevékenységek esetében a 
finanszírozott cselekvéseknek szintén az 
EURAMET felelősségi körébe kell 
tartozniuk.

Or. en

Módosítás 55
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A metrológiai partnerség 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
EURAMET-nek elsősorban az általa 
kiválasztott cselekvések résztvevőinek 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában kell pénzügyi támogatást 
biztosítania. Ezeket a cselekvéseket az 
EURAMET felelősségi körében kibocsátott 
pályázati felhívások alapján kell 
kiválasztani. A rangsornak kötelező 
erejűnek kell lennie a pályázatok 
kiválasztása, illetve az uniós pénzügyi 
hozzájárulásból, valamint a részt vevő 
államok által a kutatási projektekhez és a 
kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásokból származó 
finanszírozás elosztása tekintetében. A 
részt vevő államok európai metrológiai 
hálózatokhoz való hozzájárulásaiból 
finanszírozott tevékenységek esetében a 

(15) A metrológiai partnerség 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
EURAMET-nek elsősorban az általa 
kiválasztott cselekvések résztvevőinek 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában kell pénzügyi támogatást 
biztosítania. Ezeket a cselekvéseket az 
EURAMET felelősségi körében kibocsátott 
nyílt és átlátható pályázati felhívások 
alapján kell kiválasztani. A rangsornak 
kötelező erejűnek kell lennie a pályázatok 
kiválasztása, illetve az uniós pénzügyi 
hozzájárulásból, valamint a részt vevő 
államok által a kutatási projektekhez és a 
kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásokból származó 
finanszírozás elosztása tekintetében. A 
részt vevő államok európai metrológiai 
hálózatokhoz való hozzájárulásaiból 
finanszírozott tevékenységek esetében a 
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finanszírozott cselekvéseknek szintén az 
EURAMET felelősségi körébe kell 
tartozniuk.

finanszírozott cselekvéseknek szintén az 
EURAMET felelősségi körébe kell 
tartozniuk.

Or. en

Módosítás 56
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoş Pîslaru, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A metrológiai partnerség 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
EURAMET-nek elsősorban az általa 
kiválasztott cselekvések résztvevőinek 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában kell pénzügyi támogatást 
biztosítania. Ezeket a cselekvéseket az 
EURAMET felelősségi körében kibocsátott 
pályázati felhívások alapján kell 
kiválasztani. A rangsornak kötelező 
erejűnek kell lennie a pályázatok 
kiválasztása, illetve az uniós pénzügyi 
hozzájárulásból, valamint a részt vevő 
államok által a kutatási projektekhez és a 
kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásokból származó 
finanszírozás elosztása tekintetében. A 
részt vevő államok európai metrológiai 
hálózatokhoz való hozzájárulásaiból 
finanszírozott tevékenységek esetében a 
finanszírozott cselekvéseknek szintén az 
EURAMET felelősségi körébe kell 
tartozniuk.

(15) A metrológiai partnerség 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
EURAMET-nek elsősorban az általa 
kiválasztott cselekvések résztvevőinek 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában kell pénzügyi támogatást 
biztosítania. Ezeket a cselekvéseket az 
EURAMET felelősségi körében kibocsátott 
pályázati felhívások alapján kell 
kiválasztani. A rangsornak kötelező 
erejűnek kell lennie a pályázatok 
kiválasztása, illetve az uniós pénzügyi 
hozzájárulásból, valamint a részt vevő 
államok által a kiválóságon alapuló 
kutatási projektekhez és a kapcsolódó 
tevékenységekhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulásokból származó finanszírozás 
elosztása tekintetében. A részt vevő 
államok európai metrológiai hálózatokhoz 
való hozzájárulásaiból finanszírozott 
tevékenységek esetében a finanszírozott 
cselekvéseknek szintén az EURAMET 
felelősségi körébe kell tartozniuk.

Or. en

Módosítás 57
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
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18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A program átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében 
a metrológiai partnerség pályázati 
felhívásait közzé kell tenni a résztvevők 
számára fenntartott egységes portálon, 
valamint a Horizont Európa egyéb, a 
Bizottság által kezelt elektronikus 
terjesztési eszközein keresztül.

(18) A program átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében 
a metrológiai partnerség pályázati 
felhívásait közzé kell tenni a résztvevők 
számára fenntartott egységes portálon, 
valamint a Horizont Európa egyéb, a 
Bizottság által kezelt elektronikus 
terjesztési eszközein keresztül. Kellő 
figyelmet kell szentelni annak, hogy a 
pályázati felhívások a kutatás és az ipar 
szereplőinek széles köre számára vonzóak 
és hozzáférhetőek legyenek, beleértve a 
kkv-kat is.

Or. en

Módosítás 58
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A program átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében 
a metrológiai partnerség pályázati 
felhívásait közzé kell tenni a résztvevők 
számára fenntartott egységes portálon, 
valamint a Horizont Európa egyéb, a 
Bizottság által kezelt elektronikus 
terjesztési eszközein keresztül.

(18) A program átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében 
a metrológiai partnerség pályázati 
felhívásait felhasználóbarát módon közzé 
kell tenni a résztvevők számára fenntartott 
egységes portálon, valamint a Horizont 
Európa egyéb, a Bizottság által kezelt 
elektronikus terjesztési eszközein 
keresztül.

Or. en

Módosítás 59
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
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18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A program átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében 
a metrológiai partnerség pályázati 
felhívásait közzé kell tenni a résztvevők 
számára fenntartott egységes portálon, 
valamint a Horizont Európa egyéb, a 
Bizottság által kezelt elektronikus 
terjesztési eszközein keresztül.

(18) A program nyitottságának, 
átláthatóságának és hozzáférhetőségének 
biztosítása érdekében a metrológiai 
partnerség pályázati felhívásait közzé kell 
tenni a résztvevők számára fenntartott 
egységes portálon, valamint a Horizont 
Európa egyéb, a Bizottság által kezelt 
elektronikus terjesztési eszközein 
keresztül.

Or. en

Módosítás 60
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Bizottságnak időközi értékelés 
keretében legkésőbb 2025-ig értékelnie 
kell különösen a metrológiai partnerség 
minőségét és hatékonyságát, valamint a 
kitűzött célok elérése terén történt 
előrehaladást, továbbá legkésőbb 2030-ig 
végső értékelést kell készítenie, és jelentést 
kell készítenie ezekről az értékelésekről,

(24) A Bizottságnak időközi értékelés 
keretében legkésőbb 2025-ig értékelnie 
kell különösen a metrológiai partnerség 
minőségét és hatékonyságát, valamint a 
kitűzött célok elérése terén történt 
előrehaladást, továbbá legkésőbb 2030-ig 
végső értékelést kell készítenie, és jelentést 
kell készítenie ezekről az értékelésekről. 
Ezeket az értékeléseket nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. nl

Módosítás 61
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Bizottságnak időközi értékelés 
keretében legkésőbb 2025-ig értékelnie 
kell különösen a metrológiai partnerség 
minőségét és hatékonyságát, valamint a 
kitűzött célok elérése terén történt 
előrehaladást, továbbá legkésőbb 2030-ig 
végső értékelést kell készítenie, és jelentést 
kell készítenie ezekről az értékelésekről,

(24) A Bizottságnak időközi értékelés 
keretében legkésőbb 2025-ig értékelnie 
kell különösen a metrológiai partnerség 
minőségét és hatékonyságát, valamint a 
kitűzött célok elérése terén történt 
előrehaladást, továbbá legkésőbb 2030-ig 
végső értékelést kell készítenie, és jelentést 
kell készítenie és nyilvánosan 
hozzáférhetővé tennie ezekről az 
értékelésekről,

Or. en

Módosítás 62
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítása, hogy az 
innovátorok közvetlenül alkalmazzák a 
legkorszerűbb metrológiai képességeket az 
ökoszisztémáikban;

b) annak biztosítása, hogy az 
innovátorok közvetlenül alkalmazzák a 
legkorszerűbb metrológiai képességeket az 
ökoszisztémáikban és azon túl is a lehető 
legszélesebb körben;

Or. en

Módosítás 63
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítása, hogy az 
innovátorok közvetlenül alkalmazzák a 
legkorszerűbb metrológiai képességeket az 
ökoszisztémáikban;

b) annak biztosítása, hogy az 
innovátorok közvetlenül alkalmazzák a 
legújabb metrológiai képességeket az 
ökoszisztémáikban, amennyiben ez 
gazdaságilag életképes;
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Or. nl

Módosítás 64
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a metrológia által a társadalmi 
kihívásokra gyakorolt hatás növelése a 
szakpolitikák, szabványok és rendeletek 
végrehajtásával kapcsolatban, hogy azok 
megfeleljenek a céljuknak.

c) a metrológia által a digitális, 
környezeti, ipari és társadalmi kihívásokra 
gyakorolt hatás növelése a szakpolitikák, 
szabványok és rendeletek végrehajtásával 
kapcsolatban, hogy azok megfeleljenek a 
céljuknak.

Or. en

Módosítás 65
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a metrológia által a társadalmi 
kihívásokra gyakorolt hatás növelése a 
szakpolitikák, szabványok és rendeletek 
végrehajtásával kapcsolatban, hogy azok 
megfeleljenek a céljuknak.

c) a metrológia által a társadalmi 
kihívásokra, köztük a környezeti 
kihívásokra gyakorolt hatás növelése a 
szakpolitikák, szabványok és rendeletek 
végrehajtásával kapcsolatban, hogy azok 
megfeleljenek a céljuknak.

Or. en

Módosítás 66
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a metrológia által a társadalmi 
kihívásokra gyakorolt hatás növelése a 
szakpolitikák, szabványok és rendeletek 
végrehajtásával kapcsolatban, hogy azok 
megfeleljenek a céljuknak.

c) a metrológia által a társadalmi és 
környezeti kihívásokra gyakorolt hatás 
növelése a szakpolitikák, szabványok és 
rendeletek végrehajtásával kapcsolatban, 
hogy azok megfeleljenek a céljuknak.

Or. en

Módosítás 67
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Európa és a globális versenytársai 
közötti szakadék áthidalása e téren.

Or. en

Módosítás 68
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2030-ig olyan új kutatási 
képességek kifejlesztése, amelyek az új 
európai metrológiai hálózatok keretében 
jönnek létre, és amelyek a kalibrálási és 
mérési képességek tekintetében legalább a 
részt vevő államokon kívüli vezető 
metrológiai intézetekével egyenértékű 
teljesítményt nyújtanak;

a) 2030-ig olyan új kutatási 
képességekhez való hozzájárulás, amelyek 
az új európai metrológiai hálózatok 
keretében jönnek létre, és amelyek a 
kalibrálási és mérési képességek 
tekintetében legalább a részt vevő 
államokon kívüli vezető metrológiai 
intézetekével egyenértékű teljesítményt 
nyújtanak;

Or. en



PE692.749v01-00 22/52 AM\1231086HU.docx

HU

Módosítás 69
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2030-ig teljes mértékű és hatékony 
hozzájárulás a társadalmi kihívásokkal 
foglalkozó közpolitikák alapját képező 
konkrét szabványok és szabályozások 
kidolgozásához és végrehajtásához.

c) 2030-ig teljes mértékű és hatékony 
hozzájárulás a társadalmi és környezeti 
kihívásokkal foglalkozó közpolitikák 
alapját képező konkrét szabványok és 
szabályozások kidolgozásához és 
végrehajtásához a készségek, az egész 
életen át tartó tanulás és az emberi 
erőforrások fejlesztése révén.

Or. en

Módosítás 70
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2030-ig teljes mértékű és hatékony 
hozzájárulás a társadalmi kihívásokkal 
foglalkozó közpolitikák alapját képező 
konkrét szabványok és szabályozások 
kidolgozásához és végrehajtásához.

c) 2030-ig teljes mértékű és hatékony 
hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és 
környezeti kihívásokkal foglalkozó 
közpolitikák alapját képező konkrét 
szabványok és szabályozások 
kidolgozásához és végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 71
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a digitális és környezeti átállással 
kapcsolatos uniós célok eléréséhez 
hozzájáruló eszközként a metrológiában 
rejlő potenciál kibontakoztatása a 
végfelhasználók, köztük a kkv-k és az 
ipari szereplők körében.

Or. en

Módosítás 72
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Aldo Patriciello

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A metrológiai partnerséghez 
nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás, 
beleértve az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás előirányzatait és a harmadik 
országok előirányzatait, nem haladja meg a 
részt vevő államok által a metrológiai 
partnerséghez nyújtott hozzájárulást. Az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott részt 
vevő államok hozzájárulásának 
megfelelően az Unió pénzügyi 
hozzájárulása legfeljebb 300 millió EUR.

(1) A metrológiai partnerséghez 
nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás, 
beleértve az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás előirányzatait és a harmadik 
országok előirányzatait, nem haladja meg a 
részt vevő államok által a metrológiai 
partnerséghez nyújtott hozzájárulást. Az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
tagállamok és EGT-államok 
hozzájárulásának megfelelően az Unió 
pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 300 
millió EUR. Az uniós hozzájárulást 
megfelelően növelni kell a metrológiai 
partnerségben a Horizont Európáról szóló 
rendelet 16. cikkével összhangban részt 
vevő további társult harmadik országok 
hozzájárulása esetén, és feltéve, hogy ez 
az összeg legalább a részt vevő államok 
hozzájárulásával kiegészül.

Or. en

Módosítás 73
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Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A metrológiai partnerséghez 
nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás, 
beleértve az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás előirányzatait és a harmadik 
országok előirányzatait, nem haladja meg 
a részt vevő államok által a metrológiai 
partnerséghez nyújtott hozzájárulást. Az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott részt 
vevő államok hozzájárulásának 
megfelelően az Unió pénzügyi 
hozzájárulása legfeljebb 300 millió EUR.

(1) A metrológiai partnerséghez 
nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás nem 
haladja meg a részt vevő államok által a 
metrológiai partnerséghez nyújtott 
hozzájárulást. Az 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott részt vevő államok 
hozzájárulásának megfelelően az Unió 
pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 300 
millió EUR. Az uniós hozzájárulás 
megfelelően növelhető a metrológiai 
partnerségben a Horizont Európáról szóló 
rendelet 16. cikkével összhangban részt 
vevő további társult harmadik országok 
hozzájárulásaival, és feltéve, hogy ez az 
összeg legalább a részt vevő államok 
hozzájárulásával kiegészül.

Or. en

Módosítás 74
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió pénzügyi hozzájárulása 
nem használható fel a metrológiai 
partnerség igazgatási költségeinek 
fedezésére.

(5) Az Unió pénzügyi hozzájárulását 
az e cikk (1) bekezdésében említett uniós 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 5%-áig a 
metrológiai partnerség igazgatási 
költségeinek fedezésére kell felhasználni.

Or. en

Módosítás 75
Ville Niinistö
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott részt vevő államok a 2021. 
január 1. és 2031. december 31. közötti 
időszakban legalább 363 millió EUR 
összegű – pénzügyi vagy természetbeni – 
hozzájárulást nyújtanak, vagy 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
finanszírozó szerveik legalább 363 millió 
EUR összegű – pénzügyi vagy 
természetbeni – hozzájárulást nyújtsanak. 
A részt vevő államok hozzájárulásainak 
egy részét pénzügyi hozzájárulás 
formájában kell nyújtani.

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott részt vevő államok a 2021. 
január 1. és 2031. december 31. közötti 
időszakban legalább 363 millió EUR 
összegű – pénzügyi vagy természetbeni – 
hozzájárulást nyújtanak, vagy 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
finanszírozó szerveik legalább 363 millió 
EUR összegű – pénzügyi vagy 
természetbeni – hozzájárulást nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 76
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Aldo Patriciello

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott részt vevő államok a 2021. 
január 1. és 2031. december 31. közötti 
időszakban legalább 363 millió EUR 
összegű – pénzügyi vagy természetbeni – 
hozzájárulást nyújtanak, vagy 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
finanszírozó szerveik legalább 363 millió 
EUR összegű – pénzügyi vagy 
természetbeni – hozzájárulást nyújtsanak. 
A részt vevő államok hozzájárulásainak 
egy részét pénzügyi hozzájárulás 
formájában kell nyújtani.

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott részt vevő államok a 2021. 
január 1. és 2031. december 31. közötti 
időszakban legalább 363 millió EUR 
összegű – pénzügyi vagy természetbeni – 
hozzájárulást nyújtanak, vagy 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
finanszírozó szerveik legalább 363 millió 
EUR összegű – pénzügyi vagy 
természetbeni – hozzájárulást nyújtsanak. 
A részt vevő államok hozzájárulásainak 
jelentős részét pénzügyi hozzájárulás 
formájában kell nyújtani.
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Módosítás 77
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzügyi vagy természetbeni 
hozzájárulások a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett végrehajtási tevékenységekhez; 
valamint

a) pénzügyi hozzájárulások a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett végrehajtási 
tevékenységekhez; valamint

Or. en

Módosítás 78
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a) pontjában 
említett pénzügyi vagy természetbeni 
hozzájárulások fedezik a részt vevő 
államok részéről a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
tevékenységek végrehajtása során felmerült 
költségeket, csökkentve az e költségekhez 
nyújtott közvetlen vagy közvetett uniós 
pénzügyi hozzájárulással.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulások fedezik a 
részt vevő államok részéről a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
tevékenységek végrehajtása során felmerült 
költségeket, csökkentve az e költségekhez 
nyújtott közvetlen vagy közvetett uniós 
pénzügyi hozzájárulással.

Or. en

Módosítás 79
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés b) pontjában 
említett pénzügyi vagy természetbeni 
hozzájárulások fedezik a részt vevő 
államok részéről a partnerség végrehajtása 
tekintetében az EURAMET igazgatási 
költségeivel kapcsolatban felmerült 
költségeket.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában 
említett pénzügyi vagy természetbeni 
hozzájárulások fedezik a részt vevő 
államok részéről a partnerség végrehajtása 
tekintetében az EURAMET igazgatási 
költségeivel kapcsolatban felmerült 
költségeket. A hozzájárulások legalább 
75%-át pénzügyi hozzájárulás formájában 
kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 80
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására az érintett részt 
vevő államok vagy nemzeti finanszírozó 
szervek szokásos számviteli gyakorlatával, 
az érintett nemzeti finanszírozó szerv 
székhelye szerinti részt vevő államban 
alkalmazandó számviteli standardokkal, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardokkal és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokkal 
összhangban kerül sor. A költségeket az 
érintett részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
könyvvizsgáló igazolja. Az igazolásból 
fakadó bármely bizonytalanság esetén az 
EURAMET ellenőrizheti az értékelési 
módszert. Ha a bizonytalanság ezt 
követően is fennáll, az EURAMET 
auditálhatja az értékelési módszert.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségeket ugyanúgy kell meghatározni, 
mint az említett szervezetek elszámolható 
költségeit, amikor azok a munkaprogram 
Unió által finanszírozott részében vesznek 
részt. A költségeket az érintett részt vevő 
államok vagy nemzeti finanszírozó szervek 
által kijelölt független könyvvizsgáló 
igazolja.
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Indokolás

A javasolt módszer minden tag esetében más lenne, és akár ugyanazon ország különböző 
nemzeti metrológiai intézetei között is eltérhet. Számos tag nem rendelkezik erre nemzeti 
szinten elismert módszerrel, mivel a finanszírozásuk implicit (a munkabéreket anélkül fizetik 
ki, hogy munkaidő-nyilvántartások stb. alapján nemzeti projektekhez rendelnék őket). A tagok 
többsége nem gyűjti e nemzeti munka költségeit saját számviteli rendszerében. A szöveg 
független könyvvizsgálót ír elő - így minden partner anélkül utasítana könyvvizsgálókat, hogy 
egyértelműen meghatározná azokat a szabályokat, amelyek alapján azok auditálnának. Ez 
rendkívül bonyolult és nehezen ellenőrizhető folyamat lenne – olyan feladat, amely az 
EURAMET-re hárul.

Módosítás 81
Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pernille Weiss, Seán Kelly, Henna 
Virkkunen, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Aldo Patriciello

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására az érintett részt 
vevő államok vagy nemzeti finanszírozó 
szervek szokásos számviteli gyakorlatával, 
az érintett nemzeti finanszírozó szerv 
székhelye szerinti részt vevő államban 
alkalmazandó számviteli standardokkal, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardokkal és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokkal 
összhangban kerül sor. A költségeket az 
érintett részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
könyvvizsgáló igazolja. Az igazolásból 
fakadó bármely bizonytalanság esetén az 
EURAMET ellenőrizheti az értékelési 
módszert. Ha a bizonytalanság ezt 
követően is fennáll, az EURAMET 
auditálhatja az értékelési módszert.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására harmonizált 
megközelítéssel összhangban, a 
metrológiai partnerségi bizottság által a 
14. cikkel összhangban meghatározandó 
kritériumok és eljárások alkalmazásával 
kerül sor. A költségekről való jelentéstétel 
a lehető legnagyobb mértékben a Horizont 
Európa jelentéstételi eljárásait követi, 
figyelembe véve ugyanakkor az érintett 
részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek szokásos számviteli 
gyakorlatát, az érintett nemzeti 
finanszírozó szerv székhelye szerinti részt 
vevő államban alkalmazandó számviteli 
standardokat, valamint az alkalmazandó 
nemzetközi számviteli standardokat és 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardokat. A költségeket az érintett 
részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
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könyvvizsgáló igazolja.

Or. en

Módosítás 82
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására az érintett részt 
vevő államok vagy nemzeti finanszírozó 
szervek szokásos számviteli gyakorlatával, 
az érintett nemzeti finanszírozó szerv 
székhelye szerinti részt vevő államban 
alkalmazandó számviteli standardokkal, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardokkal és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokkal 
összhangban kerül sor. A költségeket az 
érintett részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
könyvvizsgáló igazolja. Az igazolásból 
fakadó bármely bizonytalanság esetén az 
EURAMET ellenőrizheti az értékelési 
módszert. Ha a bizonytalanság ezt 
követően is fennáll, az EURAMET 
auditálhatja az értékelési módszert.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására harmonizált 
megközelítéssel összhangban, a 
metrológiai partnerségi bizottság által a 
14. cikkel összhangban meghatározandó 
kritériumok és eljárások alkalmazásával 
kerül sor. A költségekről való jelentéstétel 
a lehető legnagyobb mértékben a Horizont 
Európa jelentéstételi eljárásait követi, 
figyelembe véve ugyanakkor az érintett 
részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek szokásos számviteli 
gyakorlatát, az érintett nemzeti 
finanszírozó szerv székhelye szerinti részt 
vevő államban alkalmazandó számviteli 
standardokat, valamint az alkalmazandó 
nemzetközi számviteli standardokat és 
nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardokat. A költségeket az érintett 
részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
könyvvizsgáló igazolja.

Or. en

Módosítás 83
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására az érintett részt 
vevő államok vagy nemzeti finanszírozó 
szervek szokásos számviteli gyakorlatával, 
az érintett nemzeti finanszírozó szerv 
székhelye szerinti részt vevő államban 
alkalmazandó számviteli standardokkal, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardokkal és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokkal 
összhangban kerül sor. A költségeket az 
érintett részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
könyvvizsgáló igazolja. Az igazolásból 
fakadó bármely bizonytalanság esetén az 
EURAMET ellenőrizheti az értékelési 
módszert. Ha a bizonytalanság ezt 
követően is fennáll, az EURAMET 
auditálhatja az értékelési módszert.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában 
említett természetbeni hozzájárulások 
értékének meghatározása céljából a 
költségek megállapítására az érintett részt 
vevő államok vagy nemzeti finanszírozó 
szervek szokásos számviteli gyakorlatával, 
az érintett nemzeti finanszírozó szerv 
székhelye szerinti részt vevő államban 
alkalmazandó számviteli standardokkal, 
valamint az alkalmazandó nemzetközi 
számviteli standardokkal és nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokkal 
összhangban kerül sor. A költségeket az 
érintett részt vevő államok vagy nemzeti 
finanszírozó szervek által kijelölt független 
könyvvizsgáló igazolja. Az igazolásból 
fakadó bármely bizonytalanság esetén az 
EURAMET ellenőrizheti az értékelési 
módszert. Ha a bizonytalanság ezt 
követően is fennáll, az EURAMET 
auditálhatja az értékelési módszert.

Or. en

Módosítás 84
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) [XXX] rendelet [a 
Horizont Európáról szóló rendelet] 2. 
cikkének 25. pontja szerinti közvetett 
cselekvések, amelyeket e határozat 7. 
cikkével összhangban az EURAMET 
elsősorban az általa szervezett 
transznacionális nyílt versenypályázati 
felhívásokat követően nyújtott vissza nem 
térítendő támogatások formájában 
finanszíroz, és amelyek magukban 
foglalják a következőket:

a) az (EU) [XXX] rendelet [a 
Horizont Európáról szóló rendelet] 2. 
cikkének 25. pontja szerinti közvetett 
cselekvések, amelyeket e határozat 7. 
cikkével összhangban az EURAMET 
elsősorban az általa szervezett 
transznacionális nyílt, átlátható 
versenypályázati felhívásokat követően 
nyújtott vissza nem térítendő támogatások 
formájában finanszíroz, és amelyek 
magukban foglalják a következőket:
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Módosítás 85
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ii. metrológiai kutatás, amely 
megoldásokat kínál a társadalmi 
kihívásokra – az energiához, az 
egészségügyhöz és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez való hozzájárulásra 
összpontosítva –, valamint kidolgozza az e 
kihívásokat kezelő konkrét európai 
metrológiai hálózatokon belüli projekteket;

— ii. metrológiai kutatás, amely 
megoldásokat kínál a társadalmi, 
környezeti kihívásokra – a fenntartható 
energiatechnológiákhoz, az egészségügyi 
digitális technológiákhoz és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való 
hozzájárulásra összpontosítva –, valamint 
kidolgozza az e kihívásokat kezelő konkrét 
európai metrológiai hálózatokon belüli 
projekteket;

Or. en

Módosítás 86
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ii. metrológiai kutatás, amely 
megoldásokat kínál a társadalmi 
kihívásokra – az energiához, az 
egészségügyhöz és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez való hozzájárulásra 
összpontosítva –, valamint kidolgozza az e 
kihívásokat kezelő konkrét európai 
metrológiai hálózatokon belüli projekteket;

— ii. metrológiai kutatás, amely 
megoldásokat kínál a társadalmi 
kihívásokra – az energiához, az 
egészségügyhöz, a környezetvédelemhez 
és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 
való hozzájárulásra összpontosítva –, 
valamint kidolgozza az e kihívásokat 
kezelő konkrét európai metrológiai 
hálózatokon belüli projekteket;

Or. en



PE692.749v01-00 32/52 AM\1231086HU.docx

HU

Módosítás 87
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— iii. az újszerű mérőműszerek 
kifejlesztésére irányuló, az ipari innováció 
ösztönzése érdekében a metrológiai 
technológiák ipari bevezetését célzó 
kutatás;

— iii. az újszerű mérőműszerek 
kifejlesztésére irányuló, az ipari innováció 
ösztönzése érdekében a metrológiai 
technológiák ipari és kereskedelmi 
bevezetését célzó kutatás;

Or. en

Módosítás 88
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— iv. a jogi szabályozást megelőző és 
az azzal egyidejű metrológiai kutatás és 
fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a 
szabályozás támogatása, valamint az 
innovatív termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítása érdekében;

— iv. a jogi szabályozást megelőző és 
az azzal egyidejű metrológiai kutatás és 
fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a 
szabályozás támogatása, valamint a 
fenntartható innovatív termékek és 
szolgáltatások piaci bevezetésének 
felgyorsítása érdekében;

Or. en

Módosítás 89
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— iv. a jogi szabályozást megelőző és 
az azzal egyidejű metrológiai kutatás és 

— iv. a jogi szabályozást megelőző és 
az azzal egyidejű metrológiai kutatás és 



AM\1231086HU.docx 33/52 PE692.749v01-00

HU

fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a 
szabályozás támogatása, valamint az 
innovatív termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítása érdekében;

fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a 
szabályozás támogatása, valamint az 
innovatív termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének és társadalmi 
elterjedésének felgyorsítása érdekében;

Or. en

Módosítás 90
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— iv. a jogi szabályozást megelőző és 
az azzal egyidejű metrológiai kutatás és 
fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a 
szabályozás támogatása, valamint az 
innovatív termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítása érdekében;

— iv. a jogi szabályozást megelőző és 
az azzal egyidejű metrológiai kutatás és 
fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a 
szabályozás támogatása érdekében, és 
amely felgyorsítja az innovatív termékek 
és szolgáltatások piaci bevezetését;

Or. en

Módosítás 91
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a nemzeti szinten végzett 
metrológiai kutatással kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréje;

Or. en

Módosítás 92
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ii. a metrológiai kutatás 
eredményeinek terjesztésére és 
hasznosítására irányuló cselekvések;

— ii. a metrológiai kutatás 
eredményeinek terjesztésére és 
hasznosítására irányuló cselekvések, 
amelyek felhasználóbarát módon növelik 
az EURAMET által végzett tevékenységek 
láthatóságát a széles körű nyilvánosság 
számára;

Or. en

Módosítás 93
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— ii. a metrológiai kutatás 
eredményeinek terjesztésére és 
hasznosítására irányuló cselekvések;

— ii. a metrológiai kutatás 
eredményeinek többek között az iparban 
történő terjesztésére és hasznosítására 
irányuló cselekvések;

Or. en

Módosítás 94
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a tudatosság növelésére, az 
oktatási és terjesztési tevékenységek és 
kampányok előmozdítására, valamint a 
honlapján a vonatkozó információk és 
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dokumentáció rendelkezésre bocsátására 
irányuló tevékenységek;

Or. en

Módosítás 95
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett egyes pályázati felhívások 
témáinak meghatározása előtt az 
EURAMET felkéri a metrológiai 
kutatóközösséghez és az általános 
metrológiai értéklánchoz tartozó egyéneket 
vagy szervezeteket, hogy tegyenek 
javaslatokat lehetséges kutatási témákra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett egyes pályázati felhívások 
témáinak meghatározása előtt az 
EURAMET felkéri a metrológiai 
kutatóközösséghez és az általános 
metrológiai értéklánchoz tartozó egyének 
vagy szervezetek széles körét, hogy 
tegyenek javaslatokat lehetséges kutatási 
témákra. A napirendet, a résztvevők 
listáját és a jegyzőkönyvet időben közzé 
kell tenni a honlapján.

Or. en

Módosítás 96
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett egyes pályázati felhívások 
témáinak meghatározása előtt az 
EURAMET felkéri a metrológiai 
kutatóközösséghez és az általános 
metrológiai értéklánchoz tartozó egyéneket 
vagy szervezeteket, hogy tegyenek 
javaslatokat lehetséges kutatási témákra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett egyes pályázati felhívások 
témáinak meghatározása előtt az 
EURAMET felkéri a metrológiai 
kutatóközösséghez, az iparhoz – beleértve 
a kkv-kat is – és az általános metrológiai 
értéklánchoz tartozó egyéneket vagy 
szervezeteket, hogy tegyenek javaslatokat 
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lehetséges kutatási témákra.

Or. en

Módosítás 97
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EURAMET nyomon követi az 
éves munkaprogramban szereplő 
valamennyi tevékenység végrehajtását, és 
erről éves jelentést tesz a Bizottságnak.

(7) Az EURAMET nyomon követi az 
éves munkaprogramban szereplő 
valamennyi tevékenység végrehajtását, és 
erről éves jelentést tesz a Bizottságnak. Az 
éves jelentést időben nyilvánosságra kell 
hozni a honlapján.

Or. en

Módosítás 98
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvétel és a terjesztés szabályai A részvétel, a nyílt hozzáférés és a 
terjesztés szabályai

Or. en

Módosítás 99
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Horizont Európáról szóló 
rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban az éves munkaprogram 
kellően indokolt esetekben előírhatja, hogy 
a közvetett cselekvésekben a koordinátori 
szerepet a részt vevő államok nemzeti 
metrológiai intézeteire és kijelölt 
intézeteire kell korlátozni annak biztosítása 
érdekében, hogy a célkitűzések és a részt 
vevő államok hozzájárulási céljai 
teljesüljenek.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett valamennyi 
tevékenységre a Horizont Európa 
részvétellel, nyílt tudománnyal és 
terjesztéssel kapcsolatos szabályai 
vonatkoznak, a(z) [...] rendeletben 
meghatározottak szerint. A Horizont 
Európáról szóló rendelet 13. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban az éves 
munkaprogram kellően indokolt esetekben 
előírhatja, hogy a közvetett cselekvésekben 
a koordinátori szerepet a részt vevő 
államok nemzeti metrológiai intézeteire és 
kijelölt intézeteire kell korlátozni annak 
biztosítása érdekében, hogy a célkitűzések 
és a részt vevő államok hozzájárulási céljai 
teljesüljenek.

Or. en

Módosítás 100
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EURAMET biztosítja a 
megfelelő kommunikációt a nemzeti 
metrológiai intézetekkel és a kijelölt 
intézetekkel a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett közvetett 
cselekvésekben, a megfelelő nemzeti 
hatóság általi kijelölésnek megfelelően. Az 
EURAMET emellett ösztönzi és támogatja 
más szervezetek részvételét valamennyi 
pályázati felhívásban.

(3) Az EURAMET biztosítja a 
megfelelő kommunikációt a nemzeti 
metrológiai intézetekkel és a kijelölt 
intézetekkel a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett közvetett 
cselekvésekben, a megfelelő nemzeti 
hatóság általi kijelölésnek megfelelően. Az 
EURAMET emellett ösztönzi és támogatja 
más szervezetek, köztük a kkv-k 
részvételét valamennyi pályázati 
felhívásban.

Or. en
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Módosítás 101
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett közvetett cselekvések 
kiadásainak utólagos ellenőrzését az 
EURAMET végzi az (EU) [XXX] rendelet 
[a Horizont Európáról szóló rendelet] [] 48. 
cikkével összhangban.

(1) A 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett közvetett cselekvések 
kiadásainak utólagos ellenőrzését az 
EURAMET végzi az (EU) [XXX] rendelet 
[a Horizont Európáról szóló rendelet] [] 48. 
cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 102
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ellenőrzési szabályoknak 
világosnak, következetesnek és 
koherensnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 103
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A metrológiai partnerséget irányító 
szervek összetétele tekintetében 
tiszteletben kell tartani a nemek 
egyensúlyának elvét.



AM\1231086HU.docx 39/52 PE692.749v01-00

HU

Or. en

Módosítás 104
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A metrológiai partnerségi bizottság 
irányítja a metrológiai partnerséget annak 
biztosítása érdekében, hogy a metrológiai 
partnerség elérje célkitűzéseit.

(1) A metrológiai partnerségi bizottság 
átlátható módon irányítja a metrológiai 
partnerséget, és biztosítja, hogy a 
metrológiai partnerség elérje célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 105
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) döntéseket hoz a finanszírozandó 
projekteknek a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pályázati felhívás 
értékelését követően felállított rangsor 
szerinti kiválasztásáról;

d) döntéseket hoz a finanszírozandó 
projekteknek a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pályázati felhívás 
értékelését követően felállított rangsor 
szerinti kiválasztásáról, mely értékelés 
méltányolja a nemek közötti és a földrajzi 
egyensúly tiszteletben tartását, valamint a 
kis- és középvállalkozások részvételét;

Or. en

Módosítás 106
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
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14 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) intézkedéseket fogad el annak 
érdekében, hogy a metrológiai partnerség 
tevékenységeit és fellépéseit az újonnan 
érkezők, főként az egyetemek, kutatási 
szervezetek és nonprofit civil társadalmi 
szervezetek számára vonzóvá tegyék;

Or. en

Módosítás 107
Josianne Cutajar, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Ivo Hristov, 
Patrizia Toia, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nyomon követi a finanszírozott 
projektek előrehaladását;

e) rendszeresen nyomon követi a 
finanszírozott projektek előrehaladását;

Or. en

Módosítás 108
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nyilvánosságra hozza a stratégiai 
kutatási és innovációs menetrendre és az 
éves munkaprogramra vonatkozó 
döntését.

Or. en

Módosítás 109
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Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság megfigyelőként részt 
vesz a metrológiai partnerségi bizottság 
ülésein. Az éves munkaprogram 
metrológiai partnerségi bizottság általi 
elfogadásához azonban szükség van a 
Bizottság előzetes hozzájárulására. A 
metrológiai partnerségi bizottság meghívja 
a Bizottságot az ülésein való részvételre, és 
megküldi a Bizottságnak a vonatkozó 
dokumentumokat. A Bizottság részt vehet 
a metrológiai partnerségi bizottság 
megbeszélésein.

(4) A Bizottság megfigyelőként részt 
vesz a metrológiai partnerségi bizottság 
ülésein. Az éves munkaprogram 
metrológiai partnerségi bizottság általi 
elfogadásához azonban szükség van a 
Bizottság előzetes hozzájárulására. A 
metrológiai partnerségi bizottság meghívja 
a Bizottságot az ülésein való részvételre, és 
megküldi a Bizottságnak a vonatkozó 
dokumentumokat. A Bizottság részt vehet 
a metrológiai partnerségi bizottság 
megbeszélésein. A metrológiai partnerségi 
bizottság üléseinek napirendtervezetét, 
résztvevőit és jegyzőkönyvét időben 
nyilvánosságra kell hozni az EURAMET 
honlapján.

Or. en

Módosítás 110
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A bizottsági ülések jegyzőkönyvét 
elvben nyilvánosságra kell hozni. 
Amennyiben az valamilyen fontos ok 
miatt nem történik meg, például bizalmas 
információk esetében, a vonatkozó részek 
kihagyhatók. Ha ilyen eset fordul elő, a 
bizottság közli, hogy az információt 
kihagyták, és megindokolja a kihagyást.

Or. nl
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Módosítás 111
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság irányítócsoportot hoz 
létre. Az irányítócsoport a metrológiai 
partnerség tanácsadó testülete, és tanácsot 
ad a metrológiai partnerségnek az európai 
szintű metrológiai kutatás új prioritásaival 
kapcsolatban. Különösen a következő 
feladatokat látja el:

(1) A Bizottság irányítócsoportot hoz 
létre, amely biztosítja a földrajzi és nemi 
szempontból kiegyensúlyozott képviseletet, 
valamint a szükséges kompetenciák és 
szakértelem kiegyensúlyozott lefedettségét. 
Az irányítócsoport a metrológiai partnerség 
tanácsadó testülete, és tanácsot ad a 
metrológiai partnerségnek az európai 
szintű metrológiai kutatás új prioritásaival 
kapcsolatban. Különösen a következő 
feladatokat látja el:

Or. en

Módosítás 112
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoş Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság irányítócsoportot hoz 
létre. Az irányítócsoport a metrológiai 
partnerség tanácsadó testülete, és tanácsot 
ad a metrológiai partnerségnek az európai 
szintű metrológiai kutatás új prioritásaival 
kapcsolatban. Különösen a következő 
feladatokat látja el:

(1) A Bizottság irányítócsoportot hoz 
létre. Az irányítócsoport a metrológiai 
partnerség tanácsadó testülete, és tanácsot 
ad a metrológiai partnerségnek az európai 
szintű metrológiai kutatás új prioritásaival 
kapcsolatban, valamint tanácsot ad a 
metrológiai partnerségnek arra 
vonatkozóan, hogy miként növelheti 
kutatásainak az európai iparra, 
gazdaságra és társadalomra gyakorolt 
hatását. Különösen a következő 
feladatokat látja el:

Or. en
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Módosítás 113
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza azokat a 
kialakulóban lévő technológiákat és 
piacokat, amelyek vonatkozásában a 
metrológiai kutatás relevánssá válhat a 
jövőben;

a) meghatározza azokat a 
kialakulóban lévő technológiákat, piacokat 
és ipari alkalmazásokat, amelyek 
vonatkozásában a metrológiai kutatás és 
innováció relevánssá válhat a jövőben;

Or. en

Módosítás 114
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza azokat a 
kialakulóban lévő technológiákat és 
piacokat, amelyek vonatkozásában a 
metrológiai kutatás relevánssá válhat a 
jövőben;

a) meghatározza azokat a 
kialakulóban lévő technológiákat, 
innovációkat és piacokat, amelyek 
vonatkozásában a metrológiai kutatás 
relevánssá válhat a jövőben;

Or. en

Módosítás 115
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azonosítja az egységes piac b) azonosítja az egységes piac 
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zavartalan működéséhez – ideértve a 
vonatkozó rendeleteket és szabványokat – 
hozzájáruló kutatási területeket;

zavartalan működéséhez és a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-re 
történő elérésének uniós céljához – 
ideértve a vonatkozó rendeleteket és 
szabványokat – hozzájáruló kutatási 
területeket;

Or. en

Módosítás 116
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányítócsoport 12 tagból áll: (2) Az irányítócsoport 18 tagból áll:

Or. en

Módosítás 117
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ágazatot képviselő 
magánpartnerekkel az (EU) [XXX] 
rendelettel [a Horizont Európáról szóló 
rendelet] összhangban létrehozott 
különböző európai partnerségek 5 
képviselője. A Bizottság a képviselőket 
nyílt és átlátható módon jelöli ki;

b) az (EU) [XXX] rendelettel [a 
Horizont Európáról szóló rendelet] 
összhangban létrehozott különböző európai 
partnerségek 5 képviselője. A Bizottság a 
képviselőket nyílt és átlátható módon jelöli 
ki, biztosítva a szakértelem és a háttér 
sokszínűségét;

Or. en

Módosítás 118
Ville Niinistö
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tudományos közösség hat 
képviselője, akiket a Bizottság nevez ki a 
földrajzi és nemi szempontból egyaránt 
kiegyensúlyozott képviseletet biztosító, 
részvételi szándék kifejezésére való 
felhíváson alapuló nyílt és átlátható 
eljárást követően, többek között nonprofit 
civil társadalmi szervezetekből, akik 
rendelkeznek a szóban forgó technológiai 
területekhez szükséges képességekkel és 
szakértelemmel, és akiknek feladata 
tudományos alapokra épülő, független 
ajánlások megfogalmazása;

Or. en

Módosítás 119
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai tudományos közösség, 
többek között a nonprofit civil társadalmi 
szervezetek képviselői tanácsot adnak a 
munkaprogramban tárgyalandó 
tudományos prioritásokkal kapcsolatban, 
a metrológiai partnerségi bizottság 
kérésének megfelelően független 
tanácsadást nyújtanak és elemzést 
végeznek konkrét kérdésekben, értékelik a 
metrológiai partnerség által finanszírozott 
technológiai és innovációs cselekvések 
eredményeit és hatását, valamint nyomon 
követik a kapcsolódó ágazatokban elért 
tudományos eredményeket;
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Or. en

Módosítás 120
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítócsoport által tett valamennyi 
ajánlást nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 121
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az irányítóbizottság véleményeit 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. nl

Módosítás 122
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az Európai 
Parlamentnek tartozik felelősséggel. A 
Bizottság vállalja, hogy az európai 
parlamenti képviselők által feltett 
kérdésekre az előírt határidőn belül 
válaszol.
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Or. nl

Módosítás 123
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a Horizont Európa 
értékelései keretében elvégzi a metrológiai 
partnerség időközi és végső értékelését az 
(EU) ... rendelet [a Horizont Európáról 
szóló rendelet] 47. cikkének megfelelően.

(1) A Bizottság a Horizont Európa 
értékelései keretében elvégzi a metrológiai 
partnerség időközi és végső értékelését az 
(EU) ... rendelet [a Horizont Európáról 
szóló rendelet] 47. cikkének megfelelően, 
nyílt és átlátható eljárás alapján 
kiválasztott külső független szakértők 
segítségével.

Or. en

Módosítás 124
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság közzéteszi és terjeszti, 
valamint az Európai Parlament elé 
terjeszti az értékelések eredményeit és 
következtetéseit.

Or. en

Módosítás 125
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelések megvizsgálják, 
hogyan teljesíti a metrológiai partnerség a 
küldetését és célkitűzéseit, kiterjednek 
valamennyi tevékenységére, és értékelik az 
európai hozzáadott értékét, 
eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve a nyitottságát és átláthatóságát –, 
a végrehajtott tevékenységek relevanciáját, 
valamint a releváns regionális, nemzeti és 
uniós szakpolitikákkal való 
koherenciájukat és/vagy kiegészítő 
jellegüket, ideértve a Horizont Európa más 
részeivel (például küldetésekkel, 
klaszterekkel vagy tematikus/egyedi 
programokkal) való szinergiákat. Az 
értékelések figyelembe veszik az érdekelt 
felek véleményét mind európai, mind 
nemzeti szinten, és adott esetben 
tartalmazzák az előző kezdeményezések 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági és technológiai hatásainak 
értékelését is. Tartalmazzák adott esetben a 
jövőbeli fellépések leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módjának 
értékelését, valamint a metrológiai 
partnerség esetleges megújításának 
relevanciáját és koherenciáját, tekintettel az 
általános szakpolitikai prioritásokra, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
környezetre, beleértve a Horizont Európa 
keretprogramon keresztül támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez viszonyított 
pozicionálást.

(2) Az értékelések – amelyeket 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni – 
megvizsgálják, hogyan teljesíti a 
metrológiai partnerség a küldetését és 
célkitűzéseit, kiterjednek valamennyi 
tevékenységére, és értékelik az európai 
hozzáadott értékét, eredményességét, 
hatékonyságát – beleértve a nyitottságát és 
átláthatóságát –, a végrehajtott 
tevékenységek relevanciáját, valamint a 
releváns regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikákkal való koherenciájukat 
és/vagy kiegészítő jellegüket, ideértve a 
Horizont Európa más részeivel (például 
más partnerségekkel, küldetésekkel, 
klaszterekkel vagy tematikus/egyedi 
programokkal) való szinergiákat. Az 
értékelések figyelembe veszik az érdekelt 
felek véleményét mind európai, mind 
nemzeti szinten, és adott esetben 
tartalmazzák az előző kezdeményezések 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági, környezeti és technológiai 
hatásainak értékelését is. Tartalmazzák 
adott esetben a jövőbeli fellépések 
leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozási 
módjának értékelését, valamint a 
metrológiai partnerség esetleges 
megújításának relevanciáját és 
koherenciáját, tekintettel az általános 
szakpolitikai prioritásokra, valamint a 
kutatást és innovációt támogató 
környezetre, beleértve a Horizont Európa 
keretprogramon keresztül támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez viszonyított 
pozicionálást.

Or. en

Módosítás 126
Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Susana Solís Pérez

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelések megvizsgálják, 
hogyan teljesíti a metrológiai partnerség a 
küldetését és célkitűzéseit, kiterjednek 
valamennyi tevékenységére, és értékelik az 
európai hozzáadott értékét, 
eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve a nyitottságát és átláthatóságát –, 
a végrehajtott tevékenységek relevanciáját, 
valamint a releváns regionális, nemzeti és 
uniós szakpolitikákkal való 
koherenciájukat és/vagy kiegészítő 
jellegüket, ideértve a Horizont Európa más 
részeivel (például küldetésekkel, 
klaszterekkel vagy tematikus/egyedi 
programokkal) való szinergiákat. Az 
értékelések figyelembe veszik az érdekelt 
felek véleményét mind európai, mind 
nemzeti szinten, és adott esetben 
tartalmazzák az előző kezdeményezések 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági és technológiai hatásainak 
értékelését is. Tartalmazzák adott esetben a 
jövőbeli fellépések leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módjának 
értékelését, valamint a metrológiai 
partnerség esetleges megújításának 
relevanciáját és koherenciáját, tekintettel az 
általános szakpolitikai prioritásokra, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
környezetre, beleértve a Horizont Európa 
keretprogramon keresztül támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez viszonyított 
pozicionálást.

(2) Az értékelések megvizsgálják, 
hogyan teljesíti a metrológiai partnerség a 
küldetését és célkitűzéseit, kiterjednek 
valamennyi tevékenységére, és értékelik az 
európai hozzáadott értékét, 
eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve a nyitottságát és átláthatóságát –, 
a végrehajtott tevékenységek relevanciáját, 
többek között az ipar és a kkv-k 
szempontjából, valamint a releváns 
regionális, nemzeti és uniós 
szakpolitikákkal való koherenciájukat 
és/vagy kiegészítő jellegüket, ideértve a 
Horizont Európa más részeivel (például 
küldetésekkel, klaszterekkel vagy 
tematikus/egyedi programokkal) való 
szinergiákat. Az értékelések figyelembe 
veszik az érdekelt felek véleményét mind 
európai, mind nemzeti szinten, és adott 
esetben tartalmazzák az előző 
kezdeményezések hosszú távú 
tudományos, társadalmi, gazdasági és 
technológiai hatásainak értékelését is. 
Tartalmazzák adott esetben a jövőbeli 
fellépések leghatékonyabb szakpolitikai 
beavatkozási módjának értékelését, 
valamint a metrológiai partnerség esetleges 
megújításának relevanciáját és 
koherenciáját, tekintettel az általános 
szakpolitikai prioritásokra, valamint a 
kutatást és innovációt támogató 
környezetre, beleértve a Horizont Európa 
keretprogramon keresztül támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez viszonyított 
pozicionálást.

Or. en

Módosítás 127
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelések megvizsgálják, 
hogyan teljesíti a metrológiai partnerség a 
küldetését és célkitűzéseit, kiterjednek 
valamennyi tevékenységére, és értékelik az 
európai hozzáadott értékét, 
eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve a nyitottságát és átláthatóságát –, 
a végrehajtott tevékenységek relevanciáját, 
valamint a releváns regionális, nemzeti és 
uniós szakpolitikákkal való 
koherenciájukat és/vagy kiegészítő 
jellegüket, ideértve a Horizont Európa más 
részeivel (például küldetésekkel, 
klaszterekkel vagy tematikus/egyedi 
programokkal) való szinergiákat. Az 
értékelések figyelembe veszik az érdekelt 
felek véleményét mind európai, mind 
nemzeti szinten, és adott esetben 
tartalmazzák az előző kezdeményezések 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági és technológiai hatásainak 
értékelését is. Tartalmazzák adott esetben a 
jövőbeli fellépések leghatékonyabb 
szakpolitikai beavatkozási módjának 
értékelését, valamint a metrológiai 
partnerség esetleges megújításának 
relevanciáját és koherenciáját, tekintettel az 
általános szakpolitikai prioritásokra, 
valamint a kutatást és innovációt támogató 
környezetre, beleértve a Horizont Európa 
keretprogramon keresztül támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez viszonyított 
pozicionálást.

(2) Az értékelések megvizsgálják, 
hogyan teljesíti a metrológiai partnerség a 
küldetését és célkitűzéseit, kiterjednek 
valamennyi tevékenységére, és értékelik az 
európai hozzáadott értékét, 
eredményességét, hatékonyságát – 
beleértve a nyitottságát és átláthatóságát –, 
a végrehajtott tevékenységek relevanciáját, 
valamint a releváns regionális, nemzeti és 
uniós szakpolitikákkal való 
koherenciájukat és/vagy kiegészítő 
jellegüket, ideértve a Horizont Európa más 
részeivel (például küldetésekkel, 
klaszterekkel vagy tematikus/egyedi 
programokkal) való szinergiákat. Az 
értékelések figyelembe veszik az érdekelt 
felek véleményét mind európai, mind 
nemzeti szinten, és adott esetben 
tartalmazzák az előző kezdeményezések 
hosszú távú tudományos, társadalmi, 
gazdasági, környezeti és technológiai 
hatásainak értékelését is. Tartalmazzák 
adott esetben a jövőbeli fellépések 
leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozási 
módjának értékelését, valamint a 
metrológiai partnerség esetleges 
megújításának relevanciáját és 
koherenciáját, tekintettel az általános 
szakpolitikai prioritásokra, valamint a 
kutatást és innovációt támogató 
környezetre, beleértve a Horizont Európa 
keretprogramon keresztül támogatott egyéb 
kezdeményezésekhez viszonyított 
pozicionálást.

Or. en

Módosítás 128
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EURAMET a metrológiai 
partnerség keretében előterjesztett és 
finanszírozásban részesített javaslatokról 
– beleértve azok eredményeit is – a … 
rendelet [a Horizont Európa 
létrehozásáról szóló rendelet] 50. cikkének 
megfelelően tájékoztatást helyez el a 
Horizont Európa egységes adatbázisában.

Or. en

Módosítás 129
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 17. cikk sérelme nélkül az EURAMET 
biztosítja az olyan bizalmas információk 
védelmét, amelyek uniós intézményeken és 
más uniós szerveken, hivatalokon vagy 
ügynökségeken kívüli közzététele sértheti 
tagjai vagy a metrológiai partnerség 
tevékenységeiben részt vevők érdekeit. Az 
ilyen bizalmas információk közé tartoznak 
többek között a személyes, kereskedelmi, 
nem minősített érzékeny és minősített 
információk.

A 17. cikk sérelme nélkül az EURAMET 
biztosítja az olyan bizalmas információk 
védelmét, amelyek uniós intézményeken és 
más uniós szerveken, hivatalokon vagy 
ügynökségeken kívüli közzététele sértheti 
tagjai vagy a metrológiai partnerség 
tevékenységeiben részt vevők érdekeit. Az 
ilyen bizalmas információk közé tartoznak 
többek között a személyes, kereskedelmi, 
nem minősített érzékeny és minősített 
információk. Amennyiben az EURAMET 
úgy dönt, hogy nem hozza nyilvánosságra 
az információkat, közli, hogy nem teszi 
meg, és megindokolja döntését.

Or. nl

Módosítás 130
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A metrológiai partnerségi 
bizottság, az irányítócsoport és az 
EURAMET titkárságának tagjai a 
szakmai tevékenységeikre, pénzügyi 
érdekeltségeikre és az 
összeférhetetlenségekre vonatkozó teljes 
körű nyilatkozatot tesznek nyilvánosan 
hozzáférhetővé, amelyet folyamatosan 
napra készen tartanak.
A nyilatkozatoknak a következő adatokat 
kell tartalmazniuk:
a) a személy foglalkozása és 
magánvállalatok, nem kormányzati 
szervezetek és egyesületek 
igazgatóságában vagy bizottságaiban való 
tagsága;
b) társaságokban vagy társulásokban lévő 
tulajdonrészek, amennyiben közpolitikai 
vonatkozások állhatnak fenn, vagy 
amennyiben az adott tulajdonrész jelentős 
befolyást biztosít a személy számára az 
ügymenettel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 131
Robert Roos

Határozatra irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Összeférhetetlenség megállapítása 
esetén az EURAMET közli azt, és az (1) 
bekezdéssel összhangban megfelelő és 
hatékony intézkedéseket hoz.

Or. nl


