
AM\1012267SV.doc PE524.767v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2013/0242(COD)

4.12.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
5 - 18

Förslag till betänkande
Niki Tzavela
(PE522.947v01-00)

Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för 
innovation och forskning som genomförs av flera medlemsstater

COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD)



PE524.767v01-00 2/11 AM\1012267SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\1012267SV.doc 3/11 PE524.767v01-00

SV

Ändringsförslag 5
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr …/20135 av den … 20135 (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att bidra till stärkandet 
av offentlig-offentliga partnerskap, bland 
annat genom unionens deltagande i 
program som genomförs av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget.

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr …/2013 av den … 20135 (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att utveckla närmare 
synergier, öka samarbetet och undvika 
onödiga överlappningar med 
internationella, nationella och regionala 
forskningsprogram. Offentlig-offentliga 
partnerskap, bland annat unionens 
deltagande i program som genomförs av 
flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 185 i fördraget, bör uppnå dessa 
mål, uppfylla de villkor som anges i den 
förordningen, särskilt i artikel 20, och 
vara helt förenliga med de allmänna 
principerna för Horisont 2020.

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

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller offentlig-offentliga partnerskap och vad de bör medföra.

Ändringsförslag 6
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt rådets beslut … /2013/EU av den 
… 2013 om inrättande av ett enda särskilt 
program för genomförandet av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)9 kan ytterligare 
stöd ges till det europeiska 
forskningsprogrammet för metrologi.

(5) Enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … om 
inrättande av Horisont 2020 och enligt 
rådets beslut … /2013/EU av den … 2013 
om inrättande av det särskilda programmet 
för genomförande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) kan ytterligare 
stöd ges till det europeiska 
forskningsprogrammet för metrologi.

__________________ __________________
8a EUT... [H2020]

9 EUT … [H2020 SP] 9 EUT … [H2020 SP]

Or. en

Motivering

Det bör hänvisas, inte bara till det särskilda programmet utan även till ramprogrammet, för 
att det ska framgå att artikel 20 i ramprogrammet följs, liksom också de principer som anges 
där.

Ändringsförslag 7
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det europeiska metrologiprogrammet 
för innovation och forskning (nedan kallat 
Empir), som är kopplat till Europa 2020-
strategin och relaterade 
flaggskeppsinitiativ, särskilt 
”Innovationsunionen”10, ”En digital agenda 
för Europa”11, ”Ett resurseffektivt 
Europa”12 och ”Industripolitik för en 
globaliserad tid”13, kommer att vara ett mer 
ambitiöst och integrerande program som 
kommer att genomföras under tio år 
(2014–2024) av 28 deltagande stater. Som 

(6) Det europeiska metrologiprogrammet 
för innovation och forskning (nedan kallat 
Empir), som är kopplat till Europa 2020-
strategin och relaterade 
flaggskeppsinitiativ, särskilt 
”Innovationsunionen”10, ”En digital agenda 
för Europa”11, ”Ett resurseffektivt 
Europa”12 och ”Industripolitik för en 
globaliserad tid”13, kommer att vara ett mer 
ambitiöst och integrerande program som 
kommer att genomföras under sju år 
(2014-2020) av 28 deltagande stater. Som 
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ett led i förbättringarna av det föregående 
programmet kommer Empir att omfatta 
verksamheter för innovation och 
industriellt utnyttjande, forskning om 
normer och standarder samt 
kapacitetsuppbyggnad.

ett led i förbättringarna av det föregående 
programmet kommer Empir att omfatta 
verksamheter för innovation och 
industriellt utnyttjande, forskning om 
normer och standarder samt 
kapacitetsuppbyggnad.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 slutlig, av den 6 
oktober 2010.

10 KOM(2010) 546 slutlig, av den 6 
oktober 2010.

11 KOM(2010) 245 slutlig/2 av den 26 
augusti 2010.

11 KOM(2010) 245 slutlig/2 av den 26 
augusti 2010.

12 KOM(2011) 21 av den 26 januari 2011. 12 KOM(2011) 21 av den 26 januari 2011.
13 COM(2012) 582 final av den 10 oktober 
2012.

13 COM(2012) 582 final av den 10 oktober 
2012.

Or. en

Motivering

Om två generationer av offentlig-offentliga partnerskap fungerar jämsides med varandra så 
att man via bäggedera går ut med anbudsinfordringar från och med 2020, då uppkommer 
förvaltningskostnader och EU:s stöd till forskningen blir ännu mera invecklat och det 
framgår inte heller klart hur mycket som faktiskt läggs ut på forskning varje år. Löptiden för 
offentlig-offentliga partnerskap bör därför anpassas till löptiden för Horisont 2020 och 
framtida ramprogram.

Ändringsförslag 8
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Horisont 2020 har ju som 
övergripande mål att avsevärt förenkla 
och harmonisera finansieringen av 
forskning och innovation på unionsnivå 
och därför bör löptiden för alla offentlig-
offentliga partnerskap som finansieras via 
Horisont 2020 anpassas till 
ramprogrammets löptid, för att olika 
regelverk inte ska löpa jämsides och 
belasta deltagarna och unionens organ 
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med ytterligare administrativa bördor i 
framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 9
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De deltagande staterna har för avsikt att 
bidra till genomförandet av Empir under 
den period som programmet omfattar 
(2014–2024).

(7) De deltagande staterna har för avsikt att 
bidra till genomförandet av Empir under 
den period som programmet omfattar 
(2014-2020).

Or. en

Motivering

Om två generationer av offentlig-offentliga partnerskap fungerar jämsides med varandra så 
att man via bäggedera går ut med anbudsinfordringar från och med 2020, då uppkommer 
förvaltningskostnader och EU:s stöd till forskningen blir ännu mera invecklat och det 
framgår inte heller klart hur mycket som faktiskt läggs ut på forskning varje år. Löptiden för 
offentlig-offentliga partnerskap bör därför anpassas till löptiden för Horisont 2020 och 
framtida ramprogram.

Ändringsförslag 10
Norbert Glante

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det gemensamma genomförandet av 
Empir kräver en 
genomförandeorganisation. De deltagande 
staterna har samtyckt till att 
genomförandeorganisationen för EMRP 
ska vara den europeiska regionala 
metrologiorganisationen Euramet e.V. 

(11) Det gemensamma genomförandet av 
Empir kräver en 
genomförandeorganisation. De deltagande 
staterna har samtyckt till att 
genomförandeorganisationen för EMRP 
ska vara den europeiska regionala 
metrologiorganisationen Euramet e.V. 
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(nedan kallad Euramet). Euramet inrättades 
2007 enligt tysk lag som en ideell förening. 
Euramet har också uppgifter och 
skyldigheter när det gäller den bredare 
europeiska och globala harmoniseringen av 
metrologi. Medlemskap i Euramet står 
öppet för alla nationella metrologiska 
institut, som medlemmar, och utsedda 
institut, som associerade medlemmar. Att 
ha nationella metrologiska 
forskningsprogram är inte ett villkor för 
medlemskap i Euramet. Med tanke på att 
Euramets ledningsstruktur enligt rapporten 
om den preliminära utvärderingen av 
EMRP har visat sig vara effektiv och av 
hög kvalitet när det gäller att genomföra 
EMRP, bör Euramet även användas för 
genomförandet av Empir. Euramet bör stå 
som mottagare av unionens finansiella 
bidrag.

(nedan kallad Euramet). Euramet inrättades 
2007 enligt tysk lag som en ideell förening. 
Euramet har också uppgifter och 
skyldigheter när det gäller den bredare 
europeiska och globala harmoniseringen av 
metrologi. Medlemskap i Euramet står 
öppet för alla nationella metrologiska 
institut, som medlemmar, och utsedda 
institut, som associerade medlemmar. Att 
ha nationella metrologiska 
forskningsprogram är inte ett villkor för 
medlemskap i Euramet. Med tanke på att 
Euramets ledningsstruktur enligt rapporten 
om den preliminära utvärderingen av 
EMRP har visat sig vara effektiv och av 
hög kvalitet när det gäller att genomföra 
EMRP, bör Euramet även användas för 
genomförandet av Empir. Euramet bör stå 
som mottagare av unionens finansiella 
bidrag. Vid anställning av personal till 
Euramet måste jämställdheten 
uppmärksammas, i enlighet med 
artikel 15 i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. de

Ändringsförslag 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till Empir ska vara 
300 miljoner EUR. Bidraget ska betalas 
från anslagen i Europeiska unionens 
allmänna budget för de relevanta delarna 
av det särskilda programmet för 
genomförandet av ramprogrammet 
Horisont 2020, inrättat genom beslut … 
/2013/EU, i enlighet med artikel 58.1 c vi 
och artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, 

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till Empir ska vara 
262,5 miljoner EUR. Bidraget ska betalas 
från anslagen i Europeiska unionens 
allmänna budget för de relevanta delarna 
av det särskilda programmet för 
genomförandet av ramprogrammet 
Horisont 2020, inrättat genom beslut … 
/2013/EU, i enlighet med artikel 58.1 c vi 
och artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, 
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Euratom) nr 966/2012. Euratom) nr 966/2012.

Or. en

Motivering

För att inte den känsliga jämvikten mellan finansiering av forskningssamverkan och 
finansiering av partnerskap ska riskera att rubbas bör budgeten för offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap skäras ned med 12,5 %, eftersom Horisont 2020 överlag fått 
mindre anslag i den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 12
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Deltagande stater ska visa att Empir 
inrättas i enlighet med målen och 
forskningsprioriteringarna i 
ramprogrammet Horisont 2020.

Or. en

Motivering

I det här tillägget betonas det att det bör råda stark konsekvens mellan verksamheten inom de 
offentlig-offentliga partnerskapen och forskningsprioriteringarna i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 13
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Deltagande stater ska visa att Empir 
inrättas i enlighet med de allmänna 
styrprinciperna för ramprogrammet 
Horisont 2020.
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Or. en

Motivering

I det här tillägget betonas vikten av att de offentlig-offentliga partnerskapen följer de 
allmänna styrprinciperna för ramprogrammet Horisont 2020 såsom öppenhet för alla, 
jämställdhet och icke-diskriminering, om vilka man kommit överens vid förhandlingarna om 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 14
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Deltagande stater ska visa att Empir 
inrättas i enlighet med de villkor som 
fastställs i artikel 20 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller offentlig-offentliga partnerskap och vad de bör medföra.

Ändringsförslag 15
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 24.1 i 
förordning (EU) nr … [om reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska indirekta stödberättigande kostnader 
för nationella metrologiska institut och 
utsedda institut som deltar i projekt som 

utgår
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finansieras av Empir fastställas genom 
tillämpning av ett schablonbelopp på 5 % 
av deras totala direkta stödberättigande 
kostnader, exklusive direkta 
stödberättigande kostnader för 
underentreprenad och kostnader för 
resurser som tillhandahålls av tredje 
parter och som inte används i 
stödmottagarens lokaler samt finansiellt 
stöd till tredje parter.

Or. ro

Ändringsförslag 16
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I enlighet med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering, enligt 
vad som föreskrivs i artiklarna 35, 60.1 
och 128.1 i förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 ska anbudsinfordringar som 
anordnas av Empir offentliggöras på den
internetbaserade deltagarportalen för 
Horisont 2020. 

Or. en

Motivering

Under trepartsförhandlingarna om 2020 kom institutionerna överens om att arbeta för ökad 
samstämmighet mellan alla anbudsinfordringar där finansieringen kommer från 
Horisont 2020. Med tanke på detta utfäste sig kommissionen att arbeta för att 
anbudsinfordringar som anordnas av offentlig-privata och offentlig-offentliga partnerskap 
offentliggörs på deltagarportalen för Horisont 2020. Avsikten med detta ändringsförslag är 
att en självpåtagen förpliktelse ska bli en lagfäst skyldighet, så att sökande garanteras enkel 
och lättillgänglig information.

Ändringsförslag 17
Christian Ehler



AM\1012267SV.doc 11/11 PE524.767v01-00

SV

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Empir senast den 31 
december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 30 
juni 2018.

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Empir senast den 31 
december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 30 
juni 2018. Den preliminära utvärderingen 
av Empir ska ingå i och sammanföras 
med den preliminära utvärderingen av 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 18
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Empir senast den 
31 december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2018.

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Empir senast 30 juni 2017. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
utvärderingen som innehåller slutsatser om 
utvärderingen samt kommissionens 
iakttagelser. Kommissionen ska översända 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 
senast 31 december 2017.

Or. ro


