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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise 
kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja 
innovatsiooniprogrammis
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0497),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 185 ja artikli 
188 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0221/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määruse (EL) nr .../20135

kohaselt loodud teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi Horisont 20135 (edaspidi 
„raamprogramm Horisont 2020”) eesmärk 
on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, panustades
avaliku sektori siseste partnerlussuhete 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määruse (EL) nr .../20135

kohaselt loodud teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi Horisont 20135 (edaspidi 
„raamprogramm Horisont 2020”) eesmärk 
on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suuremat mõju, luues 
suuremat sünergiat, suurendades 
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tugevdamisele, sealhulgas Euroopa Liidu 
osalemisele programmides, mida on 
algatanud liikmesriigid ja mis on kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
185 sätetega.

koordineerimist ning vältides asjatut 
kattuvust rahvusvaheliste, riiklike ja 
piirkondlike teadusprogrammidega.
Avaliku sektori sisesed partnerlussuhted, 
sealhulgas liidu osalemine programmides, 
mida on algatanud liikmesriigid ja mis on 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 185 sätetega, peaks aitama 
saavutada need eesmärgid, täita 
kõnealuses määruses, eelkõige selle 
artiklis 20 sätestatud tingimused ning 
täielikult järgima üldpõhimõtteid, eriti 
avatud juurdepääsu ja läbipaistvuse 
küsimustes.

__________________ __________________
5 ELT … [H2020 FP] 5 ELT … [H2020 FP]

Or. en

Selgitus

Täiendused on kooskõlas raamprogrammiga Horisont 2020, eriti põhjendusega 28 ja 
artikliga 20.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Osalevate riikide toetus moodustub 
peamiselt valitud projektide 
institutsioonilises rahastamises osalevate 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide eelarvetest. Osalevate riikide 
panus peaks hõlmama ka rahalisi 
sissemakseid EMPIRi halduskulude 
katmiseks. Osa liidu toetusest peaks olema 
suunatud valitud projektides osalevate 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide kõrval ka teistele üksustele. 
Liidu rahalise toetuse arvutus EMPIRi 
projektides osalevatele 
metroloogiainstituutidele ja volitatud 
instituutidele peab tagama, et liidu panus 

(16) Osalevate riikide toetus moodustub 
peamiselt valitud projektide 
institutsioonilises rahastamises osalevate 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide eelarvetest. Osalevate riikide 
panus peaks hõlmama ka rahalisi 
sissemakseid EMPIRi halduskulude 
katmiseks. Osa liidu toetusest peaks olema 
suunatud valitud projektides osalevate 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide kõrval ka teistele üksustele. 
Liidu rahalise toetuse arvutus EMPIRi 
projektides osalevatele 
metroloogiainstituutidele ja volitatud 
instituutidele peab tagama, et liidu panus 
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EMPIRile ei ületa osalevate riikide toetust. 
Arvestades asjaolu, et 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide institutsionaalne rahastamine 
osalevate riikide poolt vastab EMPIRi 
projektide üldkuludele ja seda ei hüvitata 
liidu poolt, tuleb metroloogiainstituutide ja 
volitatud instituutide kaudsete abikõlblike 
kulude kindlasummalist rahastamist 
kohandada vastavalt määrusega (EL) nr 
.../2013 (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammis Horisont 2020 osalemise 
ja tulemuste levitamise eeskirjad (2014–
2020) kehtestatud määrale. See 
kindlasummaline määr tuleb kehtestada 
metroloogia teadusprogrammi projektides 
osalevate metroloogiainstituutide ja 
volitatud instituutide deklareeritavate 
selliste kaudsete abikõlblike kulude baasil, 
mis on stabiilsed ja moodustavad EMPIRi 
projektides osalevate 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide kaudsete kulude usaldusväärse 
näitaja. Kuna need kaudsed kulud on kuni 
140 % metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide toetuskõlblikest otsestest 
kuludest, välja arvatud alltöövõtuga ja 
mitterahalise panusega oma ruumide tasuta 
kasutamisega seotud kulud, tuleks vastavalt 
määrusele (EL) nr .../2013 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide kaudsete kulude 
kindlasummalist rahastamist vähendada 
20 %-lt 5 %-le. Seega on asjakohane näha 
ette metroloogiainstituutidele ja volitatud 
instituutidele kohaldatav erand kõnealuse 
määruse artiklist 24. Teisi EMPIRi 
projektides osalevaid üksusi tuleks 
rahastada vastavalt nimetatud määrusele.

EMPIRile ei ületa osalevate riikide toetust. 
Arvestades asjaolu, et 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide institutsionaalne rahastamine 
osalevate riikide poolt vastab EMPIRi 
projektide üldkuludele ja seda ei hüvitata 
liidu poolt, tuleb metroloogiainstituutide ja 
volitatud instituutide kaudsete abikõlblike 
kulude kindlasummalist rahastamist 
kohandada vastavalt määrusega (EL) nr 
.../2013 (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammis Horisont 2020 osalemise 
ja tulemuste levitamise eeskirjad (2014–
2020) kehtestatud määrale. See 
kindlasummaline määr tuleb kehtestada 
metroloogia teadusprogrammi projektides 
osalevate metroloogiainstituutide ja 
volitatud instituutide deklareeritavate 
selliste kaudsete abikõlblike kulude baasil, 
mis on stabiilsed ja moodustavad EMPIRi 
projektides osalevate 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide kaudsete kulude usaldusväärse 
näitaja. Kuna need kaudsed kulud on kuni 
140 % metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide toetuskõlblikest otsestest 
kuludest, välja arvatud alltöövõtuga ja 
mitterahalise panusega oma ruumide tasuta 
kasutamisega seotud kulud, tuleks vastavalt 
määrusele (EL) nr .../2013 
metroloogiainstituutide ja volitatud 
instituutide kaudsete kulude 
kindlasummalist rahastamist vähendada 
25 %-lt 5 %-le. Seega on asjakohane näha 
ette metroloogiainstituutidele ja volitatud 
instituutidele kohaldatav erand kõnealuse 
määruse artiklist 24. Teisi EMPIRi 
projektides osalevaid üksusi tuleks 
rahastada vastavalt nimetatud määrusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koos EFTA assigneeringutega on liidu 
maksimaalne rahaline toetus EMPIRile 
300 miljonit eurot. Toetust makstakse liidu 
üldeelarvest eraldatud vahenditest 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi (mis loodi 
otsuse .../2013/EL alusel) vastavatele 
osadele vastavalt artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunktile vi ja määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artiklitele 60 ja 61.

1. Koos EFTA assigneeringutega on liidu 
maksimaalne rahaline toetus EMPIRile 
300 miljonit eurot. Toetust makstakse liidu 
üldeelarvest eraldatud vahenditest 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi (mis loodi 
otsuse .../2013/EL alusel) vastavatele 
osadele vastavalt artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunktile vi ja määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artiklitele 60 ja 61, ning eelkõige 
vahenditest, mis on eraldatud järgmistele 
valdkondadele:. juhtpositsioon 
nanotehnoloogiate, täiustatud 
materjalide, biotehnoloogia ning 
täiustatud tootmise ja töötlemise alal; 
elukestva tervise ja heaolu parandamine; 
toiduga kindlustatuse parandamine, 
jätkusuutliku põllumajanduse 
arendamine, merendus ja 
merendusuuringud ning biomajandus; 
üleminek usaldusväärsele, säästvale ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile; 
ressursitõhusa, keskkonnasõbraliku, 
ohutu ja tõrgeteta Euroopa 
transpordisüsteemi väljaarendamine; 
ning ressursitõhus ja kliimamuutuste 
suhtes vastupidav majandus ja 
jätkusuutlikud toorainetarned.

Or. en

Selgitus

Täiendused täpsustavad, millistest raamprogrammi Horisont 2020 eelarve osadest ELi osalus 
tuleb – vt finantsselgitust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. metroloogia suutlikkuse suurendamine 
erinevatel tehnoloogilistel tasemetel, mille 
eesmärk on saavutada tasakaalustatud ja 
integreeritud metroloogia süsteem 
osalevates riikides.

1.5. metroloogia suutlikkuse suurendamine 
erinevatel tehnoloogilistel tasemetel, mille 
eesmärk on saavutada tasakaalustatud ja 
integreeritud metroloogia süsteem 
osalevates riikides ning võimaldada neil 
arendada oma teaduslikku ja tehnilist 
võimekust metroloogia valdkonnas.

Or. en
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SELETUSKIRI

Metroloogia ehk mõõtmisteadus on meie kõrgtehnoloogilise maailma väga oluline element. 
EMPIRi üldeesmärk on pakkuda metroloogialahendusi, mis toetavad innovatsiooni ja tööstuse 
konkurentsivõimet, samuti arendada mõõtmistehnoloogiat ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks sellistes valdkondades nagu tervishoid, keskkonnakaitse ja energeetika, 
sealhulgas poliitiliste arengute ja rakenduste toetamiseks. Ettepaneku oluline eesmärk on 
samuti luua Euroopa integreeritud metroloogia teadusuuringute süsteem, mis hõlmab kriitilist 
massi ning aktiivset osalust piirkondlikul, riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. 

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogia 
teadus- ja innovatsiooniprogrammis, sest see on oluline osa raamprogrammi Horisont 2020 
innovatsiooniinvesteeringute paketist.

Raportöör on uurinud komisjoni ettepanekut ning tuvastanud mõned tehnilised probleemid, 
mille kohta ta on esitanud muudatusettepanekud.


