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Ændringsforslag 5
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20135 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at bidrage til styrkelsen af 
offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder gennem EU's deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 185 i traktaten.

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20135 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer. 
Offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder gennem EU's deltagelse i 
programmer, der iværksættes af flere 
medlemsstater i overensstemmelse med 
traktatens artikel 185, bør indfri disse mål, 
opfylde de betingelser, der er angivet i 
forordningen, navnlig i artikel 20, og 
være i fuld overensstemmelse med de 
generelle principper for Horisont 2020.

__________________ __________________
5 EUT … [FP H2020] 5 EUT … [FP H2020]

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der blev opnået enighed om under 
Horisont 2020-forhandligerne om offentlig-offentlige partnerskaber, og de resultater, som 
disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 6
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med Rådets 
afgørelse …/2013/EU af … 2013 om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)9 kan 
der tilvejebringes yderligere støtte til det 
europæiske program for metrologisk 
forskning.

(5) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/2013 om oprettelse af Horisont 
20208a og Rådets afgørelse …/2013/EU af 
… 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020)9 kan der tilvejebringes 
yderligere støtte til det europæiske program 
for metrologisk forskning.

__________________ __________________
8a EUT … [SP H2020].

9 EUT … [SP H2020]. 9 EUT … [H2020 SP].

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 20 og de deri fastsatte 
principper.

Ændringsforslag 7
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I overensstemmelse med Europa 2020-
strategien og de tilhørende 
flagskibsinitiativer, især "Innovation i 
EU"10, "En digital dagsorden for Europa"11, 
"Et ressourceeffektivt Europa"12 og "En 
industripolitik for en globaliseret verden"13

vil det europæiske metrologiprogram for 
innovation og forskning (herefter benævnt 
"EMPIR") være et mere ambitiøst og 
inklusivt program, der gennemføres over 
10 år (2014-2024) af [28] deltagerlande.
Som led i forbedringerne i forhold til det 

(6) I overensstemmelse med Europa 2020-
strategien og de tilhørende 
flagskibsinitiativer, især "Innovation i 
EU"10, "En digital dagsorden for Europa"11, 
"Et ressourceeffektivt Europa"12 og "En 
industripolitik for en globaliseret verden"13

vil det europæiske metrologiprogram for 
innovation og forskning (herefter benævnt 
"EMPIR") være et mere ambitiøst og 
inklusivt program, der gennemføres over 
syv år (2014-2020) af [28] deltagerlande. 
Som led i forbedringerne i forhold til det 
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tidligere program vil EMPIR omfatte 
aktiviteter inden for henholdsvis 
innovation og industriel udnyttelse, 
forskning med henblik på normer og 
standarder og kapacitetsopbygning.

tidligere program vil EMPIR omfatte 
aktiviteter inden for henholdsvis 
innovation og industriel udnyttelse, 
forskning med henblik på normer og 
standarder og kapacitetsopbygning.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2010. 10 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2010.
11 KOM(2010) 245 endelig/2 af 26.8.2010. 11 KOM(2010) 245 endelig/2 af 26.8.2010.
12 KOM(2011) 21 af 26.1.2011. 12 KOM(2011) 21 af 26.1.2011.
13 COM(2012) 582 final af 10.10.2012. 13 COM(2012) 582 endelig af 10.10.2012. 

Or. en

Begrundelse

Det vil medføre administrative omkostninger, yderligere komplicere EU's 
forskningsfinansiering og gøre de faktiske årlige finansieringsbeløb uigennemskuelige, hvis to 
cyklusser af offentlig-offentlige partnerskaber sideløbende indkalder forslag fra og med 2020. 
Partnerskabernes varighed bør derfor tilpasses varigheden af Horisont 2020 og de fremtidige 
rammeprogrammer.

Ændringsforslag 8
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af EU's 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-offentlige partnerskaber 
finansieret under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt gælder 
parallelt samt undgå yderligere 
administrative byrder for deltagere i 
fremtiden.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Deltagerlandene agter at bidrage til 
iværksættelsen af EMPIR i EMPIR-
perioden (2014-2024).

(7) Deltagerlandene agter at bidrage til 
iværksættelsen af EMPIR i EMPIR-
perioden (2014-2020).

Or. en

Begrundelse

Det vil medføre administrative omkostninger, yderligere komplicere EU's 
forskningsfinansiering og gøre de faktiske årlige finansieringsbeløb uigennemskuelige, hvis to 
cyklusser af offentlig-offentlige partnerskaber sideløbende indkalder forslag fra og med 2020. 
Partnerskabernes varighed bør derfor tilpasses varigheden af Horisont 2020 og de fremtidige 
rammeprogrammer.

Ændringsforslag 10
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den fælles gennemførelse af EMPIR 
kræver en gennemførelsesstruktur. 
Deltagerlandene enedes om en 
gennemførelsesstruktur for EMRP og 
oprettede i 2007 EURAMET e.V. (herefter 
benævnt "EURAMET"), den europæiske 
regionale metrologiorganisation, som en 
almennyttig sammenslutning efter tysk lov. 
EURAMET har også opgaver og 
forpligtelser i forbindelse med europæisk 
og global harmonisering af metrologi 
generelt. Medlemskab af EURAMET er 
åben for alle europæiske nationale 
metrologiinstitutter (medlemmer) og 

(11) Den fælles gennemførelse af EMPIR 
kræver en gennemførelsesstruktur. 
Deltagerlandene enedes om en 
gennemførelsesstruktur for EMRP og 
oprettede i 2007 EURAMET e.V. (herefter 
benævnt "EURAMET"), den europæiske 
regionale metrologiorganisation, som en 
almennyttig sammenslutning efter tysk lov. 
EURAMET har også opgaver og 
forpligtelser i forbindelse med europæisk 
og global harmonisering af metrologi 
generelt. Medlemskab af EURAMET er 
åben for alle europæiske nationale 
metrologiinstitutter (medlemmer) og 
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udpegede institutter (associerede). 
Medlemskab af EURAMET er ikke 
betinget af, at der findes nationale 
metrologiforskningsprogrammer. Idet 
EURAMET's forvaltningsstruktur ifølge 
rapporten om midtvejsevaluering af EMRP 
har vist sig at være effektiv og af høj 
kvalitet for gennemførelsen af EMRP, bør 
EURAMET også benyttes til 
gennemførelsen af EMPIR. EURAMET 
bør være modtageren af EU's finansielle 
bidrag.

udpegede institutter (associerede). 
Medlemskab af EURAMET er ikke 
betinget af, at der findes nationale 
metrologiforskningsprogrammer. Idet 
EURAMET's forvaltningsstruktur ifølge 
rapporten om midtvejsevaluering af EMRP 
har vist sig at være effektiv og af høj 
kvalitet for gennemførelsen af EMRP, bør 
EURAMET også benyttes til 
gennemførelsen af EMPIR. EURAMET 
bør være modtageren af EU's finansielle 
bidrag. Der skal ved stillingsbesættelse i 
EURAMET tages hensyn til 
kønsbalancen under artikel 15 i 
Horisont 2020-rammeprogrammet.

Or. de

Ændringsforslag 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU's maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EMPIR er 
300 mio. EUR. Bidraget betales over 
bevillingerne i Den Europæiske Unions 
almindelige budget til de relevante dele af 
særprogrammet om gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, som er 
oprettet ved afgørelse …/2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1. EU's maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til EMPIR er 
262,5 mio. EUR. Bidraget betales over 
bevillingerne i Den Europæiske Unions 
almindelige budget til de relevante dele af 
særprogrammet om gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, som er 
oprettet ved afgørelse …/2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til de offentlig-offentlige og offentlig-private partnerskaber bør nedskæres med 
12,5 % som følge af den samlede reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den 
flerårige finansielle ramme med henblik på ikke at forstyrre den følsomme balance mellem 
finansiering af forskningssamarbejde på den ene side og finansiering af partnerskaber på den 
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anden side.

Ændringsforslag 12
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at deltagerlandene påviser, at EMPIR 
er oprettet i overensstemmelse med de 
målsætninger og forskningsprioriteter, 
der er fastsat inden for Horisont 2020-
rammerne 

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger, at der skal være nøje overensstemmelse mellem offentlig-
offentlige partnerskaber og de forskningsprioriteter, der er fastsat i Horisont 2020-rammerne.

Ændringsforslag 13
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at deltagerlandene påviser, at EMPIR 
er oprettet i overensstemmelse med de 
overordnede principper, der er styrende 
for Horisont 2020-rammerne 

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger betydningen af, at offentlig-offentlige partnerskaber nøje 
efterlever de overordnede principper, der er gældende for Horisont 2020-rammerne, såsom 
åben adgang, ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som blev aftalt under Horisont 2020-
forhandlingerne.
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Ændringsforslag 14
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) at deltagerlandene påviser, at EMPIR 
er oprettet i overensstemmelse med de 
betingelser, der er fastsat i artikel 20 i 
Europa-Parlamentet og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 
om oprettelse af Horisont 2020

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der blev opnået enighed om under 
Horisont 2020-forhandligerne om offentlig-offentlige partnerskaber, og de resultater, som 
disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 15
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 24, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. … [regler for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020] fastsættes 
indirekte støtteberettigede omkostninger 
hos nationale metrologiinstitutter og 
udpegede institutter, som deltager i 
EMPIR-finansierede projekter, ved at 
anvende en fast sats på 5 % af deres 
samlede direkte støtteberettigede 
omkostninger, undtagen direkte 
støtteberettigede omkostninger til 
underentrepriser og omkostninger til 
ressourcer, der er stillet til rådighed af 
tredjeparter, og som ikke anvendes hos 

udgår
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støttemodtageren, samt finansiel støtte til 
tredjeparter.

Or. ro

Ændringsforslag 16
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forslagsindkaldelser iværksat af 
EMPIR offentliggøres på Horisont 2020's 
internetbaserede deltagerportal i 
overensstemmelse med principperne for 
gennemsigtighed i artikel 35, artikel 60, 
stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i forordning 
(EU Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Begrundelse

Institutionerne aftalte under Horisont 2020-trepartsforhandlingerne at fremme større 
sammenhæng mellem forslagsindkaldelsesmulighederne finansieret under Horisont 2020. 
Kommissionen afgav i denne henseende løfte om at fremme offentliggørelsen af 
forslagsindkaldelser organiseret af offentlig-private og -offentlige partnerskaber på 
Horisont 2020-deltagerportalen. Denne ændring har til formål at ændre en selv-pålagt 
forpligtelse til et retskrav, der vil sikre enkel og tilgængelig information til ansøgerne.

Ændringsforslag 17
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EMPIR. Kommissionen udarbejder en 
rapport om denne evaluering, som 

1. Inden 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EMPIR. Kommissionen udarbejder en 
rapport om denne evaluering, som 
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indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018. Den midlertidige 
evaluering af EMPIR indgår som led i og 
opstilles under den midlertidige 
evaluering af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 18
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EMPIR. Kommissionen udarbejder en 
rapport om denne evaluering, som 
indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

1. Inden 30. juni 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
EMPIR. Kommissionen udarbejder en 
rapport om denne evaluering, som 
indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 31. december 2017.

Or. ro


