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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta 
useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään eurooppalaiseen metrologian 
innovointi- ja tutkimusohjelmaan
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0497),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 185 artiklan ja 188 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0221/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020), joka on perustettu … 2013 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/20135, jäljempänä
’Horisontti 2020 –puiteohjelma’, 
tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutusta edistämällä

(2) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020), joka on perustettu … 2013 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/20135, jäljempänä
’Horisontti 2020 –puiteohjelma’, 
tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutusta tiivistämällä 
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julkisen sektorin sisäisten 
kumppanuuksien vahvistamista, myös 
unionin osallistumisella useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

synergiaa, lisäämällä koordinointia ja 
välttämällä tarpeettomia 
päällekkäisyyksiä kansainvälisten, 
kansallisten ja alueellisten 
tutkimusohjelmien kanssa. Nämä 
tavoitteet olisi saavutettava hyödyntämällä
julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksia, myös unionin 
osallistumisella useiden jäsenvaltioiden 
käynnistämiin ohjelmiin perussopimuksen
185 artiklan mukaisesti, ja kyseisillä 
kumppanuuksilla olisi myös täytettävä 
edellä mainitussa asetuksessa ja erityisesti 
sen 20 artiklassa vahvistetut ehdot ja 
niiden olisi noudatettava yleisiä 
periaatteita ja etenkin rajoittamatonta 
käyttöoikeutta ja avoimuutta koskevia 
periaatteita.

__________________ __________________
5 EUVL … [H2020 FP] 5 EUVL … [H2020 FP]

Or. en

Perustelu

Lisäyksiä Horisontti 2020 -puiteohjelman ja etenkin sen johdanto-osan 28 kappaleen ja 20 
artiklan huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Osallistuvien valtioiden rahoitusosuus 
koostuu pääosin valittuihin hankkeisiin 
osallistuvien kansallisten 
metrologialaitosten (NMI) ja nimettyjen 
laitosten (DI) institutionaalisesta 
rahoituksesta. Osallistuvien valtioiden 
rahoitusosuuden olisi sisällettävä myös 
käteisosuus EMPIR-ohjelman 
hallintokustannuksiin. Osa unionin 
rahoitusosuudesta olisi osoitettava 
valittuihin hankkeisiin osallistuville muille 

(16) Osallistuvien valtioiden rahoitusosuus 
koostuu pääosin valittuihin hankkeisiin 
osallistuvien kansallisten 
metrologialaitosten (NMI) ja nimettyjen 
laitosten (DI) institutionaalisesta 
rahoituksesta. Osallistuvien valtioiden 
rahoitusosuuden olisi sisällettävä myös 
käteisosuus EMPIR-ohjelman 
hallintokustannuksiin. Osa unionin 
rahoitusosuudesta olisi osoitettava 
valittuihin hankkeisiin osallistuville muille 
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yksiköille kuin NMI- ja DI-laitoksille. Kun 
lasketaan unionin rahoitusosuutta EMPIR-
hankkeisiin osallistuville NMI- ja DI-
laitoksille, olisi varmistettava, että unionin 
EMPIR-rahoitusosuus ei ylitä osallistuvien 
valtioiden osuutta. Kun otetaan huomioon, 
että osallistuvilta valtioilta tuleva NMI- ja 
DI-laitosten institutionaalinen rahoitus 
vastaa EMPIR-hankkeisiin osoitettujen 
yleiskustannusten osuutta, joita ei korvata 
unionin rahoitusosuudella, NMI- ja DI-
laitosten tukikelpoisten välillisten 
kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa 
kiinteää osuutta olisi mukautettava 
asetuksessa (EU) N:o … /2013 [jossa 
annetaan tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] määriteltyihin osuuksiin 
verrattuna. Kiinteä osuus olisi määritettävä 
niiden välillisten kokonaiskustannusten 
perusteella, jotka EMRP-hankkeisiin 
osallistuvat NMI- ja DI-laitokset ovat 
ilmoittaneet tukikelpoisiksi, jotka ovat 
vakaita ja jotka muodostavat luotettavan 
arvion EMPIR-hankkeisiin osallistuville 
NMI- ja DI-laitoksille syntyvistä 
välillisistä kustannuksista. Koska nämä 
välilliset kustannukset ovat 140 prosenttia 
NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, joihin 
ei lueta alihankinnan kustannuksia ja 
maksuttomia luontoissuorituksia silloin 
kun niitä ei käytetä rahoituksen saajien 
tiloissa, NMI- ja DI-laitosten välillisten 
kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa 
kiinteää osuutta olisi alennettava asetuksen 
(EU) N:o … /2013 mukaisesta 
[20 prosentista] 5 prosenttiin. Näin ollen 
on aiheellista sallia NMI- ja DI-laitoksille 
poikkeus asetuksen 24 artiklasta. Muiden 
EMPIR-hankkeisiin osallistuvien 
yksiköiden rahoituksen olisi oltava 
mainitun asetuksen mukainen.

yksiköille kuin NMI- ja DI-laitoksille. Kun 
lasketaan unionin rahoitusosuutta EMPIR-
hankkeisiin osallistuville NMI- ja DI-
laitoksille, olisi varmistettava, että unionin 
EMPIR-rahoitusosuus ei ylitä osallistuvien 
valtioiden osuutta. Kun otetaan huomioon, 
että osallistuvilta valtioilta tuleva NMI- ja 
DI-laitosten institutionaalinen rahoitus 
vastaa EMPIR-hankkeisiin osoitettujen 
yleiskustannusten osuutta, joita ei korvata 
unionin rahoitusosuudella, NMI- ja DI-
laitosten tukikelpoisten välillisten 
kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa 
kiinteää osuutta olisi mukautettava 
asetuksessa (EU) N:o … /2013 [jossa 
annetaan tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] määriteltyihin osuuksiin 
verrattuna. Kiinteä osuus olisi määritettävä 
niiden välillisten kokonaiskustannusten 
perusteella, jotka EMRP-hankkeisiin 
osallistuvat NMI- ja DI-laitokset ovat 
ilmoittaneet tukikelpoisiksi, jotka ovat 
vakaita ja jotka muodostavat luotettavan 
arvion EMPIR-hankkeisiin osallistuville 
NMI- ja DI-laitoksille syntyvistä 
välillisistä kustannuksista. Koska nämä 
välilliset kustannukset ovat 140 prosenttia 
NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, joihin 
ei lueta alihankinnan kustannuksia ja 
maksuttomia luontoissuorituksia silloin 
kun niitä ei käytetä rahoituksen saajien 
tiloissa, NMI- ja DI-laitosten välillisten 
kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa 
kiinteää osuutta olisi alennettava asetuksen 
(EU) N:o … /2013 mukaisesta 
[25 prosentista] 5 prosenttiin. Näin ollen 
on aiheellista sallia NMI- ja DI-laitoksille 
poikkeus asetuksen 24 artiklasta. Muiden 
EMPIR-hankkeisiin osallistuvien 
yksiköiden rahoituksen olisi oltava 
mainitun asetuksen mukainen.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus, 
mukaan lukien EFTA-määrärahat, EMPIR-
ohjelmaan on 300 miljoonaa euroa. 
Rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen 
talousarvion määrärahoista, jotka on 
osoitettu päätöksellä … /2013/EU 
perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman 
asianmukaisiin osiin asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 
ja 61 artiklan mukaisesti.

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus, 
mukaan lukien EFTA-määrärahat, EMPIR-
ohjelmaan on 300 miljoonaa euroa. 
Rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen 
talousarvion määrärahoista, jotka on 
osoitettu päätöksellä … /2013/EU 
perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman 
asianmukaisiin osiin asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 
ja 61 artiklan mukaisesti, sekä erityisesti 
seuraaviin haasteisiin ja aiheisiin 
osoitetuista määrärahoista: johtoasema 
nanoteknologian, kehittyneiden 
materiaalien, bioteknologian ja 
kehittyneiden valmistus- ja 
prosessointimenetelmien aloilla; 
elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
parantaminen; elintarviketurvan 
parantaminen, kestävän maatalouden 
kehittäminen, merien ja merenkulun 
tutkimus ja biotalous; siirtyminen 
luotettavaan, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiajärjestelmään; 
resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, 
turvallisen ja saumattoman 
eurooppalaisen liikennejärjestelmän 
saavuttaminen ja resurssitehokkaan ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuvan talouden 
sekä raaka-aineiden kestävän 
saatavuuden saavuttaminen.

Or. en

Perustelu

Lisäyksiä, joiden avulla määritetään, mistä Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion 
kohdista EU:n rahoitusosuus maksetaan - katso rahoitusselvitys.
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Liite 2 – 1 kohta – 1.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.5. metrologian valmiuksien 
kehittämistoimet teknologian eri tasoilla 
tavoitteena saavuttaa tasapainoinen ja 
yhdennetty metrologiajärjestelmä 
osallistuvissa valtioissa.

1.5. metrologian valmiuksien 
kehittämistoimet teknologian eri tasoilla 
tavoitteena saavuttaa tasapainoinen ja 
yhdennetty metrologiajärjestelmä 
osallistuvissa valtioissa ja mahdollistaa se, 
että ne kykenevät kehittämään tieteellisiä 
ja teknisiä valmiuksiaan metrologian 
alalla.

Or. en
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PERUSTELUT

Mittaamisen tieteenala metrologia on olennainen osa korkeaan teknologiaan perustuvaa 
maailmaamme. EMPIR-ohjelman yleisenä tavoitteena on tarjota metrologiaratkaisuja, jotka 
tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseksi, kuten terveys-, ympäristö- ja energia-asiat, mukaan lukien 
politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tukeminen. Ehdotuksen tärkeänä tavoitteena on 
myös yhdennetyn eurooppalaisen metrologian tutkimusjärjestelmän sekä kriittisen massan 
luominen ja aktiivisen osallistumisen edistäminen paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella 
ja kansainvälisellä tasolla.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään 
eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan ja pitää sitä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan sisältyvän innovaatioalan investointipaketin merkittävänä osatekijänä.

Esittelijä on tarkastellut komission ehdotusta ja havainnut eräitä teknisiä ongelmia, joiden 
korjaamiseksi hän on esittänyt muutamia tarkistuksia.


