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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i et 
europæisk metrologiprogram for innovation og forskning, der iværksættes af flere 
medlemsstater
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0497),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 185 og artikel 188, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0221/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-
0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

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 

(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 
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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.

innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer.
Offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder EU's deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 185, bør nå disse mål, opfylde de 
betingelser, der er angivet i forordningen, 
navnlig i artikel 20, og fuldt ud overholde 
de generelle principper, navnlig 
vedrørende åben adgang og 
gennemsigtighed.

__________________ __________________
5 EUT … [H2020 RP]. 5 EUT … [H2020 RP].

Or. en

Begrundelse

Tilføjelser i tråd med Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig betragtning 28 og artikel 
20.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Bidraget fra deltagerlandene udgør 
primært institutionel finansiering af 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter, som deltager i udvalgte 
projekter. Bidraget fra deltagerlandene bør
også omfatte et kontant bidrag til EMPIR's 
administrationsomkostninger. En del af 
EU's bidrag bør tildeles andre enheder end 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter, som deltager i de udvalgte 
projekter. Det bør ved beregningen af EU's 
finansielle bidrag til nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter, 
som deltager i EMPIR-projekter, sikres, at 
EU's bidrag til EMPIR ikke overstiger 

(16) Bidraget fra deltagerlandene udgør 
primært institutionel finansiering af 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter, som deltager i udvalgte 
projekter. Bidraget fra deltagerlandene bør 
også omfatte et kontant bidrag til EMPIR's 
administrationsomkostninger. En del af 
EU's bidrag bør tildeles andre enheder end 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter, som deltager i de udvalgte 
projekter. Det bør ved beregningen af EU's 
finansielle bidrag til nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter, 
som deltager i EMPIR-projekter, sikres, at 
EU's bidrag til EMPIR ikke overstiger 
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deltagerlandenes bidrag. I betragtning af at 
deltagerlandenes institutionelle 
finansiering af nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
svarer til de generalomkostninger, der 
tildeles EMPIR-projekterne og ikke 
refunderes af EU's bidrag, bør den faste 
sats på finansiering af nationale 
metrologiinstitutters og udpegede 
institutters støtteberettigede indirekte 
omkostninger tilpasses efter satsen i 
forordning (EU) nr. …/2013 [om reglerne 
for deltagelse og formidling i "Horisont 
2020 – rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020)"]. Denne faste sats 
bør fastsættes på basis af de fulde indirekte 
omkostninger, der er anmeldt som 
støtteberettigede af nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter, 
der deltager i EMRP-projekter, og som er 
stabile og udgør en pålidelig tilnærmelse af 
de indirekte omkostninger, som nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
har ved at deltage i EMPIR-projekterne. 
Eftersom disse indirekte omkostninger 
beløber sig til 140 % af de samlede direkte 
støtteberettigede omkostninger for 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter, undtagen omkostninger ved 
underentrepriser og gratis naturaliebidrag, 
som ikke anvendes på deres adresse, bør 
den faste sats for finansiering af indirekte 
omkostninger for nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
nedsættes fra [20 %] i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. …/2013 til 5 %. 
Det er dermed hensigtsmæssigt at 
fastlægge bestemmelser om undtagelse fra 
artikel 24 i denne forordning for nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter. 
Andre enheder, der deltager i EMPIR-
projekter, bør finansieres i 
overensstemmelse med denne forordning.

deltagerlandenes bidrag. I betragtning af at 
deltagerlandenes institutionelle 
finansiering af nationale
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
svarer til de generalomkostninger, der 
tildeles EMPIR-projekterne og ikke 
refunderes af EU's bidrag, bør den faste 
sats på finansiering af nationale 
metrologiinstitutters og udpegede 
institutters støtteberettigede indirekte 
omkostninger tilpasses efter satsen i 
forordning (EU) nr. …/2013 [om reglerne 
for deltagelse og formidling i "Horisont 
2020 – rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020)"]. Denne faste sats 
bør fastsættes på basis af de fulde indirekte 
omkostninger, der er anmeldt som 
støtteberettigede af nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter, 
der deltager i EMRP-projekter, og som er 
stabile og udgør en pålidelig tilnærmelse af 
de indirekte omkostninger, som nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
har ved at deltage i EMPIR-projekterne. 
Eftersom disse indirekte omkostninger 
beløber sig til 140 % af de samlede direkte 
støtteberettigede omkostninger for 
nationale metrologiinstitutter og udpegede 
institutter, undtagen omkostninger ved 
underentrepriser og gratis naturaliebidrag, 
som ikke anvendes på deres adresse, bør 
den faste sats for finansiering af indirekte 
omkostninger for nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter 
nedsættes fra [25 %] i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. …/2013 til 5 %. 
Det er dermed hensigtsmæssigt at 
fastlægge bestemmelser om undtagelse fra 
artikel 24 i denne forordning for nationale 
metrologiinstitutter og udpegede institutter. 
Andre enheder, der deltager i EMPIR-
projekter, bør finansieres i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 
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, og 
navnlig bevillinger til følgende 
udfordringer og temaer: lederskab inden 
for nanoteknologier, avancerede 
materialer, bioteknologi og avanceret 
produktion og forarbejdning; forbedring 
af livslang sundhed og velvære; 
forbedring af fødevaresikkerhed, 
udvikling af bæredygtigt landbrug, 
havforskning og maritim forskning og 
bioøkonomi; sikring af overgangen til et 
pålideligt bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem; 
opnåelse af et ressourceeffektivt, 
miljøvenligt, sikkert og fuldt integreret 
europæisk transportsystem; og opnåelse 
af en ressourceeffektiv økonomi, som er 
modstandsdygtig over for 
klimaforandringer, samt en bæredygtig 
forsyning af råstoffer.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelser med henblik på at præcisere, fra hvilken del af budgettet for Horisont 2020 EU's 
bidrag stammer - se finansieringsoversigten.
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – nr. 1 – nr. 1.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. kapacitetsopbygningsaktiviteter inden 
for metrologien på forskellige teknologiske 
niveauer med henblik på at oprette et 
afbalanceret og integreret metrologisystem 
i deltagerlandene.

1.5. kapacitetsopbygningsaktiviteter inden 
for metrologien på forskellige teknologiske 
niveauer med henblik på at oprette et 
afbalanceret og integreret metrologisystem 
i deltagerlandene og sætte dem i stand til 
at udvikle deres egen videnskabelige og 
tekniske kapacitet inden for metrologi.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Metrologi – målevidenskab – er et centralt element i vores højteknologiske samfund. Den 
overordnede målsætning for EMPIR er at tilvejebringe metrologiløsninger til støtte for 
innovation og industriens konkurrenceevne og måleteknologier med henblik på at løse 
samfundsmæssige udfordringer inden for f.eks. sundhed, miljø og energi, herunder støtte til 
udformning og gennemførelse af politikker. En vigtig målsætning i forslaget er desuden at 
oprette et integreret europæisk metrologiforskningssystem med en kritisk masse og et aktivt 
engagement på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. 

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 
Unionens deltagelse i et europæisk metrologiprogram for innovation og forskning, der 
iværksættes af flere medlemsstater som et vigtigt element i innovationsinvesteringspakken 
under Horisont 2020.

Ordføreren har behandlet Kommissionens forslag og har konstateret nogle tekniske 
problemer, hvortil ordføreren foreslår en række ændringer.


