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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Uniónak a több tagállam által közösen indított európai metrológiai partnerségben 
való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0089),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
185. cikkére és 188. cikkének második albekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0083/2021),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. javasolja, hogy az aktus hivatkozása legyen „az Uniónak a több tagállam által közösen 
indított európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló határozat”;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a tudományos kiválóság biztosítása 

1 HL C […], […], […] o.
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érdekében és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 13. cikkével összhangban a 
metrológiai partnerségben részt vevő 
államoknak tiszteletben kell tartaniuk a 
tudományos élet, és különösen a 
tudományos kutatás szabadságát, 
valamint elő kell mozdítaniuk a 
tudományos integritás legmagasabb szintű 
normáit.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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. Az együttműködésen 
alapuló kutatási munkaprogramokat és az 
Európai Kutatási Tanács munkáját 
kiegészítő jelleg, valamint az ezekkel 
kialakított szinergia támogatná az 
innovációs lánc alulról felfelé történő 
építkezését. E kiegészítő jelleg és szinergia 
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lehetőségeket teremtene a kutatásra 
jelenleg figyelmen kívül hagyott  
területeken és előmozdítaná az 
alkalmazásokat más ágazatokban is, az 
innovációs láncban felfelé és lefelé 
irányuló módon egyaránt.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

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 

(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 elő kell 
mozdítania és jutalmaznia kell a 
tudományos kiválóságot, valamint  
támogatnia kell az Unióban létrehozott 
kutatási és innovációs eredmények 
terjesztését és rendszeres felhasználását, 
többek között biztosítva a legkorszerűbb 
tudományos és alapkutatási eredmények 
figyelembe vételét a tevékenységei során. 
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 
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szükséges mértéket. 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 4

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 
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 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, 
átlátható és a versenyt biztosító pályázati 
felhívásokat kell közzétenni a Horizont 
Európa végrehajtása során. A metrológiai 
partnerségnek a tehetségek áramlására 
kell törekednie, a kutatók 
kiegyensúlyozott, körkörös mobilitása 



PR\1230426HU.docx 9/29 PE692.641v01-00

HU

ugyanis képes aktívan ellenállni az 
„agyelszívás” problémájának. A 
metrológiai partnerségnek a készséghiány 
megszüntetése, a készségfejlesztési és 
átképzési képzési lehetőségek kialakítása, 
valamint a munkavállalók következő 
generációjának a zöld és digitális 
átállásból eredő munkaerő-piaci igények 
kielégítésére való felkészítése érdekében 
aktívan együtt kell működnie a 
felsőoktatási intézményekkel. 

Or. en

Módosítás 5

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 
nyílt, átlátható és a versenyt biztosító 
pályázati felhívások alapján kell 
kiválasztani.  A metrológiai partnerségnek 
mindent erőfeszítést meg kell tennie a 
pályázati felhívások láthatóságának 
fokozása, megfelelő adatbázisokban 
történő közzététele és népszerűsítése 
érdekében, növelve a részvételt és a 
földrajzi sokféleséget, valamint a piaci 
szereplők, többek között induló 
vállalkozások és kkv-k bevonását. 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 
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részt vevő államok európai metrológiai 
hálózatokhoz való hozzájárulásaiból 
finanszírozott tevékenységek esetében a 
finanszírozott cselekvéseknek szintén az 
EURAMET felelősségi körébe kell 
tartozniuk.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A metrológiai partnerség által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvétel az (EU) XXX tanácsi 
rendelet14 [a Horizont Európa kutatási 
keretprogramról szóló rendelet] hatálya alá 
tartozik. Tekintettel azonban a metrológiai 
partnerség sajátos működési igényeire, 
különösen a jövőbeli európai metrológiai 
hálózatok kiépítésére és irányítására, 
valamint a részt vevő államok megfelelő 
pénzügyi részvételének elősegítésére, egy 
javaslatban lehetővé kell tenni, hogy a 
koordinátori szerep szükség esetén a részt 
vevő államok nemzeti metrológiai 
intézeteire és kijelölt intézeteire 
korlátozódjon.

(16) A metrológiai partnerség által 
finanszírozott közvetett cselekvésekben 
való részvétel az (EU) XXX tanácsi 
rendelet14 [a Horizont Európa kutatási 
keretprogramról szóló rendelet] hatálya alá 
tartozik. Tekintettel azonban a metrológiai 
partnerség sajátos működési igényeire, 
különösen a jövőbeli európai metrológiai 
hálózatok kiépítésére és irányítására, 
valamint a részt vevő államok megfelelő 
pénzügyi részvételének elősegítésére, egy 
javaslatban lehetővé kell tenni, hogy a 
koordinátori szerep szükség esetén a részt 
vevő államok nemzeti metrológiai 
intézeteire és kijelölt intézeteire 
korlátozódjon, és csak abban az esetben, 
ha az irányítócsoport kedvező véleményt 
nyilvánított.

__________ ___________
14 A Tanács (EU) XXX rendelete (…) (HL 
...).

14 A Tanács (EU) XXX rendelete (…) (HL 
...).

Or. en
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Módosítás 7

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 közzé kell tenni a résztvevők 
számára fenntartott egységes portálon, 
valamint a Horizont Európa egyéb, a 
Bizottság által kezelt elektronikus 
terjesztési eszközein keresztül. A 
metrológiai partnerségnek fokoznia kell a 
társadalommal folytatott párbeszédet, 
figyelemfelkeltő kampányokat kell 
indítania, valamint elő kell mozdítania az 
oktatási és terjesztési tevékenységeket a 
felsőoktatási, a tudományos és a 
tudáshálózatok, valamint a szociális és 
gazdasági partnerek, a média, az ipar, a 
kkv-k és más szereplők bevonásával.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltaktól 
eltérő bármely tagállam és a Horizont 
Európához társult bármely más ország részt 
vehet a metrológiai partnerségben, 
amennyiben teljesíti a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
feltételt. E határozat alkalmazásában részt 
vevő államnak kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltaktól 
eltérő bármely tagállam és a Horizont 
Európához társult bármely más ország részt 
vehet a metrológiai partnerségben, 
amennyiben teljesíti a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
feltételt, és azzal a feltétellel, hogy 
biztosítania kell a tudományos kutatás 
szabadságát. E határozat alkalmazásában 
részt vevő államnak kell tekinteni.

Or. en
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Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely, a Horizont Európához 
nem társult harmadik ország részt vehet a 
metrológiai partnerségben, feltéve, hogy 
olyan, a tudományos és technológiai 
együttműködésről szóló nemzetközi 
megállapodást köt az Unióval, amely 
meghatározza a metrológiai partnerségben 
való részvételére vonatkozó feltételeket, és 
az ország rendelkezik a 13. cikk (3) 
bekezdésének f) pontjában említett 
metrológiai partnerségi bizottság 
jóváhagyásával. Amennyiben teljesíti 
ezeket a feltételeket, e határozat 
alkalmazásában részt vevő államnak kell 
tekinteni.

(3) Bármely, a Horizont Európához 
nem társult harmadik ország részt vehet a 
metrológiai partnerségben, feltéve, hogy 
olyan, a tudományos és technológiai 
együttműködésről szóló nemzetközi 
megállapodást köt az Unióval, amely 
meghatározza a metrológiai partnerségben 
való részvételére vonatkozó feltételeket, 
hogy teljesíti a 4. cikk (1) bekezdésében 
előírt feltételeket, hogy biztosítja a 
tudományos kutatás szabadságát, és hogy 
az ország rendelkezik a 13. cikk (3) 
bekezdésének f) pontjában említett 
metrológiai partnerségi bizottság 
jóváhagyásával. Amennyiben teljesíti 
ezeket a feltételeket, e határozat 
alkalmazásában részt vevő államnak kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fenntartható, összehangolt 
metrológiai rendszer kialakítása európai 
szinten;

a) fenntartható, kiváló és összehangolt 
metrológiai rendszer kialakítása európai 
szinten;

Or. en
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Módosítás 11

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 széles körben alkalmazzák a 
legkorszerűbb metrológiai képességeket az 
ökoszisztémáikban;

Or. en

Módosítás 12

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, 
gazdasági és környezeti kihívásokra 
gyakorolt hatás növelése a szakpolitikák, 
szabványok és rendeletek végrehajtásával 
kapcsolatban, hogy azok megfeleljenek a 
céljuknak.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2030-ig új innovatív termékek és 
szolgáltatások értékesítésének támogatása 
új metrológiai képességeknek a 
kulcsfontosságú kialakulóban lévő 
technológiák terén történő bevezetésével és 
használatával;

b) 2030-ig új innovatív termékek és 
szolgáltatások értékesítésének támogatása 
új metrológiai képességeknek a 
kulcsfontosságú kialakulóban lévő 
technológiák és az alaptechnológiák terén 
történő bevezetésével és használatával;

Or. en
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a készséghiány csökkentéséhez 
való hozzájárulás az Unióban mindenütt, 
új tudás és humántőke kiépítésének 
segítése, valamint a társadalmi átalakulás 
figyelemmel kísérése, többek között 
innovációs készségek és képességek 
javítása révén;

Or. en

Módosítás 15

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 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ERFA, az ESZA+, az ETHAA 
és az EMVA, valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által 
társfinanszírozott programok keretében 
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nyújtott pénzügyi hozzájárulások a részt 
vevő tagállam által a metrológiai 
partnerséghez nyújtott hozzájárulásnak 
tekinthetők, feltéve, hogy a ... rendelet [a 
2021-2027-es időszakra vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] és a ... 
rendelet [az alapspecifikus rendeletek] 
vonatkozó rendelkezései teljesülnek. 

Or. en

Módosítás 17

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 
legalább a felét pénzügyi hozzájárulás 
formájában kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 18

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 

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

tekintetében az EURAMET igazgatási 
költségeivel kapcsolatban felmerült 
költségeket. Az EURAMET igazgatási 
költségei nem haladhatják meg a 
metrológiai partnerség teljes 
költségvetésének 5%-át.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

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, gazdasági 
és környezeti 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;

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

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 
technológiáknak az európai ipar általi 
bevezetését célzó kutatás;

Or. en
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Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részt vevő államok által a 3. 
cikkben említett uniós pénzügyi 
hozzájárulás nélkül finanszírozott 
tevékenységek, amelyek különböző 
technológiai szinteken végzett metrológiai 
kapacitásépítési tevékenységekből állnak, 
amelyek célja, hogy a részt vevő 
államokban kiegyensúlyozott és integrált, a 
metrológiai tudományos és műszaki 
képességeik fejlesztését lehetővé tevő 
metrológiai rendszer jöjjön létre, és 
amelyek magukban foglalják az a) pontban 
említett pályázati felhívásokat követően 
nem kiválasztott és az éves 
munkaprogramokban körvonalazott 
tevékenységeket, beleértve az alábbiak 
bármelyikét:

b) a részt vevő államok által a 3. 
cikkben említett uniós pénzügyi 
hozzájárulás nélkül finanszírozott 
tevékenységek, amelyek különböző 
technológiai szinteken végzett metrológiai 
kapacitásépítési tevékenységekből állnak, 
amelyek célja, hogy a részt vevő 
államokban a lehető legszélesebb körű, 
kiegyensúlyozott és integrált, a metrológiai 
tudományos és műszaki képességeik 
fejlesztését lehetővé tevő metrológiai 
rendszer jöjjön létre, és amelyek magukban 
foglalják az a) pontban említett pályázati 
felhívásokat követően nem kiválasztott és 
az éves munkaprogramokban körvonalazott 
tevékenységeket, beleértve az alábbiak 
bármelyikét:

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a metrológiai kutatás 
eredményeinek Európában a lehető 
legszélesebb körben történő terjesztésére 
és hasznosítására irányuló cselekvések;

Or. en
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a tudatosság növelésére , oktatási 
és terjesztési tevékenységek, valamint 
kampányok előmozdítására, a honlapján 
megfelelő tájékoztatás nyújtására és a 
vonatkozó dokumentáció közzétételére 
irányuló tevékenységek;

Or. en

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. külső terjesztési tevékenységek és 
tudástranszfer szervezése a metrológiai 
partnerség népszerűsítése és hatásának 
maximalizálása érdekében.

iv. külső terjesztési tevékenységek és 
tudástranszfer szervezése a metrológiai 
partnerség Európában a lehető 
legszélesebb körben történő népszerűsítése 
és hatásának maximalizálása érdekében.

Or. en

Módosítás 25

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 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett egyes pályázati felhívások 
témáinak meghatározása előtt az 
EURAMET nyilvánosan felkér egyéneket 
vagy szervezeteket és az általános 
metrológiai értéklánc szereplőit, hogy 
átlátható módon tegyenek javaslatokat 
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tegyenek javaslatokat lehetséges kutatási 
témákra.

lehetséges kutatási témákra.

Or. en

Módosítás 26

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, a 
kedvezményezettek adminisztratív 
terheinek növelése nélkül.

Or. en

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

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 az Európai horizont 
részvételi és terjesztési szabályai 
vonatkoznak, a(z) [...] rendeletben 
meghatározottak szerint. Ezen túlmenően, 
a Horizont Európáról szóló rendelet 13. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban az 
éves munkaprogram kellően indokolt 
esetekben és a metrológiai partnerség 
irányítócsoportjának kedvező véleményét 
követően 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 
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hozzájárulási céljai teljesüljenek.

Or. en

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a részt vevő államok 
nem járulnak hozzá a metrológiai 
partnerség finanszírozásához, vagy csak 
részben járulnak hozzá, vagy nem tartják 
be a hozzájárulások 5. cikkben említett 
határidejét, a Bizottság megszüntetheti, 
arányosan csökkentheti vagy 
felfüggesztheti az Unió 3. cikkben említett 
pénzügyi hozzájárulását. A Bizottság 
határozata nem akadályozhatja a részt vevő 
államok részéről az Unió pénzügyi 
hozzájárulásának megszüntetéséről, 
arányos csökkentéséről vagy 
felfüggesztéséről szóló határozat 
metrológiai partnerséghez való bejelentése 
előtt már felmerült támogatható költségek 
megtérítését.

(2) Amennyiben a részt vevő államok 
nem járulnak hozzá a metrológiai 
partnerség finanszírozásához, vagy csak 
részben járulnak hozzá, vagy nem tartják 
be a hozzájárulások 5. cikkben említett 
határidejét, a Bizottság a kölcsönös 
biztosítási mechanizmusnak a ..... rendelet 
[az Európai horizontot létrehozó rendelet] 
37. cikkének (7) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint történő 
alkalmazását követően megszüntetheti, 
arányosan csökkentheti vagy utolsó 
lehetőségként felfüggesztheti az Unió 3. 
cikkben említett pénzügyi hozzájárulását.  
A Bizottság határozata nem akadályozhatja 
a részt vevő államok részéről az Unió 
pénzügyi hozzájárulásának 
megszüntetéséről, arányos csökkentéséről 
vagy felfüggesztéséről szóló határozat 
metrológiai partnerséghez való bejelentése 
előtt már felmerült támogatható költségek 
megtérítését.

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kedvezményezettek igazgatási 
kötelezettségeinek egyszerűsítése 
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érdekében a kettős ellenőrzést el kell 
kerülni.

Or. en

Módosítás 30

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. A pályázatok 
elbírálásának „ex-aequo” jellegére (az 
egyenlő kezelésre) vonatkozó feltételek 
között szerepelhetnek a kkv-k bevonására, 
a nemek közötti egyensúly tiszteletben 
tartására és a földrajzi sokszínűségre 
vonatkozó kritériumok is (e felsorolás 
azonban nem kizárólagos);

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) intézkedések elfogadása annak 
érdekében, hogy a metrológiai partnerség 
tevékenységeit és fellépéseit az újonnan 
érkezők, főként kkv-k, egyetemek és 
kutatási szervezetek számára vonzóvá 
tegyék;

Or. en
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Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jóváhagyja bármely, a Horizont 
Európához nem társult harmadik ország 
részvételét a metrológiai partnerségben, 
feltéve, hogy az adott harmadik ország az 
1. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
nemzetközi megállapodást kötött az 
Unióval.

f) jóváhagyja bármely, a Horizont 
Európához nem társult harmadik ország 
részvételét a metrológiai partnerségben, 
feltéve, hogy az adott harmadik ország 
teljesíti az 1. cikk (3) bekezdésében 
említett feltételeket.

Or. en

Módosítás 33

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 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az európai tudományos közösség 
hat képviselője, akiket a Bizottság nevez ki 
a földrajzi és nemi szempontból egyaránt 
kiegyensúlyozott képviseletet biztosító nyílt 
és átlátható eljárást követően, 
rendelkeznek a szóban forgó technológiai 
területekhez szükséges képességekkel és 
szakértelemmel, és feladatuk tudományos 
alapokra épülő, független ajánlások 
megfogalmazása;
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Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai tudományos közösség 
képviselői tanácsot adnak a 
munkaprogramban tárgyalandó 
tudományos prioritásokkal kapcsolatban, 
a metrológiai partnerségi bizottság 
kérésének megfelelően független 
tanácsadást adnak és elemzést végeznek 
konkrét kérdésekben, értékelik a 
metrológiai partnerség által finanszírozott 
technológiai és innovációs cselekvések 
eredményeit, és nyomon követik a 
kapcsolódó ágazatokban elért tudományos 
eredményeket.

Or. en

Módosítás 36

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, 
átlátható eljárással kiválasztott, külső, 
független szakértők támogatását élvezve.

Or. en
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Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

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. E célból 
a Bizottságnak világos, egyszerű és 
konkrét iránymutatásokat kell kidolgoznia 
különböző  szinergiatípusok (többek 
között a forrástranszfer, illetve az 
alternatív, a kumulatív és az integrált 
finanszírozás) biztosítása érdekében; 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. Ezen értékelések során a 
Bizottság teljes mértékben figyelembe 
veszi a metrológiai partnerségre gyakorolt 
igazgatási hatást, és minden lehetséges 
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erőfeszítést megtesz az adminisztratív 
terhek csökkentése, valamint  az értékelési 
folyamat egyszerűségének megőrzése és 
teljes átláthatóságának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A EURAMET a metrológiai 
partnerség keretében előterjesztett és 
finanszírozásban részesített javaslatokról 
a … rendelet [az Európai horizont 
létrehozásáról szóló rendelet] 50. cikkének 
megfelelően tájékoztatást helyez el az 
Európai horizont egységes adatbázisában.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Mivel a technológiák egyre kifinomultabbak és az emberiség egyre több kihívással kerül 
szembe, a pontos mérés rendkívül fontossá vált. Csak akkor léphetünk a helyes útra és 
haladhatunk előre, ha képesek vagyunk hatékony módon leküzdeni a bizonytalanságokat. A 
metrológia a mérés minden elméleti és gyakorlati vonatkozásával foglalkozó tudomány, ezért 
bármely tudásterület szolgálatába állítható alapvető eszköz. Gondoskodik a tudomány 
működéséről. Gondoskodik a technológia üzemeléséről. Gondoskodik a társadalmak 
fejlődéséről. Általa tudjuk meg, hogyan állunk éppen, akár járvánnyal kell megbirkóznunk, akár 
forradalmi reformokat hajtunk végre, például a zöld és digitális átállással összefüggésben.

Az Európai Bizottság „Az Uniónak a több tagállam által közösen indított európai metrológiai 
partnerségben való részvétele” című javaslatában teljes mértékben elismeri a metrológia 
kulcsfontosságú szerepét „valamennyi tudományos és technológiai szakterület támogatásában” 
és „minden társadalmi és gazdasági tevékenység előmozdításában”. A javasolt új partnerség az 
európai metrológiai kutatási program (EMRP), valamint az innovációt és a kutatást célzó 
európai metrológiai program (EMPIR) eddigi sikereire épít, de az új kihívások megoldása 
érdekében egyértelműen foglalkozni kíván aktuális kérdésekkel is. E kérdésekhez ugyanis 
szorosan kapcsolódnak más uniós prioritások is, többek között „az európai zöld megállapodás”, 
„az emberközpontú gazdaság”, „a digitális korra felkészült Európa”, „az európai életmód 
előmozdítása”, „Európa globális szerepének erősítése” és „Az európai demokrácia 
megerősítése”.

Az európai metrológiai partnerség egyértelmű célja, hogy Európa a metrológiai megoldások 
terén 2030-ig a világ élvonalába – legalább az Egyesült Államok, Kína és India szintjére –  
kerüljön. E célkitűzés mellett az EMPIR független külső szakértői csoportja által 2017-ben 
végzett időközi értékelés alapján új ajánlások is megfogalmazódtak. 

Ezek közé tartozik a metrológia stratégiai dimenziójának megerősítése, azaz más érintett 
közösségeknek az eddiginél jóval nagyobb mértékű bevonása a nemzeti metrológiai intézetek 
munkájába, az érdekelt felek, például egyetemek és ágazati szereplők szerepének megerősítése, 
valamint metrológiai alkalmazások proaktív kifejlesztése újonnan megjelenő tudományos 
területek számára, nagyobb hangsúlyt fektetve egyúttal a legfontosabb társadalmi kihívásokra 
is. 

Az előadó egyetért a Bizottság helyzetmegállapításával és törekvéseivel. Ezért az előadó a 
jelentésében szereplő módosításaival ugyanezen irányvonalakat követi abban a reményben, 
hogy konkrét ajánlásaival hozzájárulhat az eleve helyes úton járó javaslat még jobbá tételéhez. 

Alapelvek

E jelentés vezérelve, hogy a metrológia a tudás valamennyi területén hasznos, valamint a 
társadalomra és a gazdaságra egyaránt hatást gyakorló tudomány, ezért még nyitottabbnak, 
átláthatóbbnak és valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhetőbbnek kell lennie. 
Közszektoron belüli társulás nem korlátozhatja hatályát központosított nemzeti projektekre. 
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Éppen ellenkezőleg, a nemzeti metrológiai intézetek aktívan törekednek az együttműködésre 
más érintett szereplőkkel, különösen egyetemekkel és az iparral, nyílt pályázati felhívások és 
releváns információk proaktív közzétételére irányuló politika révén. A partnerségnek 
serkentenie kell a társadalommal, a társadalmi szereplőkkel és a polgárokkal folytatott 
párbeszédet is, és e célból nemcsak tudatosságnövelő kampányokat és kiterjedt 
kommunikációs tevékenységeket kell folytatnia, hanem a készségek és képességek 
megerősítését célzó tevékenységeket is. Ugyanilyen fontos a projektek és az európai uniós 
prioritások összehangolása, különösen a zöld átállás és a digitalizáció tekintetében. Egyszerű 
és hatékony módon lehetővé kell tenni szinergiák teremtését az Unió fontos céljaival, 
politikáival és programjaival, kiegészítve többek között a regionális alapok, az InvestEU 
program, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz égisze alatt folytatott 
tevékenységeket. A partnerségnek elő kell mozdítania és jutalmaznia kell a tudományos 
kiválóságot, támogatva egyúttal a kutatási és innovációs eredmények terjesztését és 
szisztematikus felhasználását is. Ezért az új irányítócsoportnak érdemleges szereplők 
képviselőiből kell állnia, és a metrológiai partnerség tevékenységei számára erős tudományos 
hátteret kell biztosítania. E kölcsönös kapcsolatokat a Bizottság javaslata szerint a releváns 
metrológiai alkalmazások kifejlesztése révén, lefelé irányuló módon kell kiépíteni, de emellett 
az irányítócsoport fokozott tudományos tanácsadását megfelelően felhasználva felfelé irányuló 
módon is elő kell mozdítani annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges bemeneti adatok a 
metrológiai partnerség bizottságának rendelkezésére álljanak.

Főintézkedések:

Az említett prioritások teljesítése érdekében öt fő cselekvési irányvonalat azonosítottunk: 
Nyitottság és átláthatóság; A társadalommal folytatott párbeszéd szélesítése; 
Egyszerűsítés; Összehangolás és szinergiák; A tudománnyal fenntartott kapcsolatok 
megerősítése.

--------

1) Nyitottság és átláthatóság:
- minden fellépést és tevékenységet nyílt, átlátható és a versenyt szavatoló pályázati 

felhívások eredményei alapján kell kiválasztani; ugyanazoknak a kritériumoknak 
kell vonatkozniuk az európai metrológiai hálózatok kiválasztására is;

- fokozni kell az újonnan érkezők, különösen kkv, egyetemek és kutatási 
szervezetek bevonását a tevékenységekbe;

- a pályázatok elbírálásának „ex-aequo” jellegére (az egyenlő kezelésre) vonatkozó 
feltételek között szerepelhetnek további kritériumok is, jutalmazva például kkv-k 
bevonását, a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartását és a széles földrajzi 
sokszínűség biztosítását;

2) A társadalommal folytatott párbeszéd szélesítése:
- növelni kell a pályázati felhívások láthatóságát, és a metrológiai partnerségnek a 

Horizont Európa valamennyi más kezdeményezéséhez hasonlóan közzé kell tennie 
azokat a megfelelő adatbázisokban;

- a partnerség tevékenységeit és projektjeinek eredményeit oly módon kell 
előmozdítani, hogy növekedjen a részvétel és a földrajzi sokszínűség, és ennek 
érdekében a figyelmet a tudatosítás, az oktatási és terjesztési tevékenységek, 
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valamint a kampányok előmozdítását célzó konkrét tevékenységekre kell 
összpontosítani;

- a partnerség jó helyzetben van ahhoz, hogy hozzájáruljon az Unióban bizonyos 
készségek tekintetében a kereslet és a kínálat között kialakult szakadék 
csökkentéséhez, ezért a képzési és átképzési lehetőségek létrehozása, valamint a 
zöld és a digitális átállás előkészítése terén aktívan együtt kell működnie az érintett 
szereplőkkel;

3) Egyszerűsítés
- az igazgatás hatását mindig figyelembe kell venni, de különösen a rendszeres 

értékelések során, amelyeknek mindenkor egyszerűnek és átláthatónak kell 
lenniük; a partnerségnek mindig törekednie kell az adminisztratív terhek 
csökkentésére; 

- az igazgatási költségeket össze kell hangolni az Európai horizont programmal, és 
nem haladhatják meg a teljes költségvetés 5%-át;

4) Összehangolás és szinergiák:
- összhangot és szinergiákat kell teremteni az Unió fő stratégiai céljaival, és 

különösen az európai zöld és adatstratégiákkal kapcsolatos prioritásokkal; 
- biztosítani kell a szinergiákat az összes vonatkozó programmal és alappal, 

nevezetesen a regionális alapokkal (ERFA, ESZA +, ETHA, EMVA), de ezeken 
kívül a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből, az InvestEU programból és 
az Európai Beruházási Bank által kezelt egyéb programokból finanszírozott 
programokkal;

- továbbá az Európai horizont más partnerségeivel és közös vállalkozásaival, 
küldetéseivel és eszközeivel is;

- a Bizottságnak a hatékony szinergiák előmozdítása érdekében világos, egyszerű és 
konkrét iránymutatásokat kell kidolgoznia a szinergiák különböző típusai (a 
forrástranszfer, illetve az alternatív, a kumulatív és az integrált finanszírozás) 
támogatása érdekében;

5) A tudománnyal fenntartott kapcsolatok megerősítése:
- a tudományos kiválóságot a tudományos élet szabadságára és a tudományos 

integritásra vonatkozó legmagasabb normák tiszteletben tartása és előmozdítása 
révén szavatolni kell;

- a partnerségnek valamennyi tevékenysége során során figyelembe kell vennie a 
tudomány és az alapkutatás legújabb eredményeit, valamint támogatnia kell az 
Unióban létrehozott kutatási és innovációs eredmények terjesztését és 
rendszeresebb felhasználását;

- a metrológiai partnerség irányítócsoportjának nincsen aktív tudományos súlya, 
ezért a jelentés a tagok számának 18-ra növelését javasolja oly módon, hogy 
szerepeljen közöttük az európai tudományos közösség 6 képviselője is;

- az európai tudományos közösség e képviselőinek független tanácsadást és 
elemzést kell adniuk a munkaprogram tárgyát képező tudományos prioritások 
tekintetében, valamint nyomon kell követniük a kapcsolódó ágazatokban elért 
tudományos eredményeket;

- az alapkutatást és az alkalmazott tudományt jobban össze kell kapcsolni 
egymással, ezért ösztönözni kell egy saját innovációs hálózat létrejöttét, lefelé és 



PR\1230426HU.docx 29/29 PE692.641v01-00

HU

felfelé irányuló módon egyaránt előmozdítva az együttműködésen alapuló 
alkalmazásokat, és ezen kívül a metrológiai partnerségnek rendszeresebb 
szinergiák kialakítására kell törekednie az együttműködésen alapuló kutatási 
munkaprogramokkal és az Európai Kutatási Tanáccsal;

- végezetül, a metrológiai partnerségnek együtt kell működnie a tehetségek 
mobilitásának növelésére és az agyelszívás megakadályozására irányuló 
erőfeszítésekkel is. 


