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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om 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))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0497),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 185 och artikel 188 stycke 2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0221/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

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 …/2013 av den … 20135 (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att bidra till stärkandet 

(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 
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av offentlig-offentliga partnerskap, bland 
annat genom unionens deltagande i 
program som genomförs av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget.

synergier, öka samarbetet och undvika 
onödiga överlappningar med 
internationella, nationella och regionala 
forskningsprogram. Offentlig-offentliga 
partnerskap, bland annat genom unionens 
deltagande i program som genomförs av 
flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 185 i fördraget bör uppnå dessa 
mål, uppfylla villkoren i förordningen, 
framför allt i artikel 20, och fullt ut 
respektera de allmänna principerna, 
framför allt om öppen åtkomst och 
öppenhet.

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

Or. en

Motivering

Tillägg i överensstämmelse med ramprogrammet för Horisont 2020, framför allt skäl 28 och 
artikel 20.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Bidraget från de deltagande staterna 
består huvudsakligen av institutionell 
finansiering av de nationella metrologiska 
institut och de utsedda institut som deltar i 
de utvalda projekten. Bidraget från de 
deltagande staterna bör också omfatta ett 
kontantbidrag till de administrativa 
kostnaderna för Empir. En andel av 
unionens bidrag bör tilldelas andra enheter 
än nationella metrologiska institut och 
utsedda institut som deltar i de utvalda 
projekten. I beräkningen av unionens 
finansiella bidrag för de nationella 
metrologiska institut och utsedda institut 
som deltar i Empirprojekt bör det 
säkerställas att unionens bidrag till Empir 

(16) Bidraget från de deltagande staterna 
består huvudsakligen av institutionell 
finansiering av de nationella metrologiska 
institut och de utsedda institut som deltar i 
de utvalda projekten. Bidraget från de 
deltagande staterna bör också omfatta ett 
kontantbidrag till de administrativa 
kostnaderna för Empir. En andel av 
unionens bidrag bör tilldelas andra enheter 
än nationella metrologiska institut och 
utsedda institut som deltar i de utvalda 
projekten. I beräkningen av unionens 
finansiella bidrag för de nationella 
metrologiska institut och utsedda institut 
som deltar i Empirprojekt bör det 
säkerställas att unionens bidrag till Empir 
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inte överstiger de deltagande staternas 
bidrag. Med tanke på att de deltagande 
staternas institutionella finansiering av de 
nationella metrologiska instituten och de 
utsedda instituten motsvarar de fasta 
utgifter som anslås för Empirprojekten och 
inte ersätts av unionens bidrag, bör 
schablonbeloppet för finansiering av de 
nationella metrologiska institutens och de 
utsedda institutens stödberättigande 
indirekta kostnader anpassas till det 
schablonbelopp som anges i förordning 
(EU) nr … /2013 [om reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020]. Detta 
schablonbelopp bör fastställas på grund av 
de fullständiga indirekta kostnader som 
angivits som stödberättigande av de 
nationella metrologiska institut och de 
utsedda institut som deltar i EMRP-projekt, 
som är stabila och utgör ett tillförlitligt 
närmevärde för de indirekta kostnader som 
de nationella metrologiska institut och de 
utsedda institut som deltar i Empirprojekt 
kommer att ådra sig. Eftersom dessa 
indirekta kostnader uppgår till 140 % av de 
totala direkta stödberättigande kostnaderna 
för de nationella metrologiska instituten 
och de utsedda instituten, förutom 
kostnader för utläggande på 
underentreprenad och naturabidrag som de 
tillhandahåller gratis och inte använder i 
sina lokaler, bör schablonbeloppet för 
finansiering av indirekta kostnader för 
nationella metrologiska institut och utsedda 
institut sänkas från [20 %] enligt 
förordning (EU) nr … /2013 till 5 %. Det 
är således lämpligt att införa ett undantag 
från artikel 24 i den förordningen för 
nationella metrologiska institut och utsedda 
institut. Andra enheter som deltar i 
Empirprojekt bör finansieras i enlighet med 
den förordningen.

inte överstiger de deltagande staternas 
bidrag. Med tanke på att de deltagande 
staternas institutionella finansiering av de 
nationella metrologiska instituten och de 
utsedda instituten motsvarar de fasta 
utgifter som anslås för Empirprojekten och 
inte ersätts av unionens bidrag, bör 
schablonbeloppet för finansiering av de 
nationella metrologiska institutens och de 
utsedda institutens stödberättigande 
indirekta kostnader anpassas till det 
schablonbelopp som anges i förordning 
(EU) nr … /2013 [om reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020]. Detta 
schablonbelopp bör fastställas på grund av 
de fullständiga indirekta kostnader som 
angivits som stödberättigande av de 
nationella metrologiska institut och de 
utsedda institut som deltar i EMRP-projekt, 
som är stabila och utgör ett tillförlitligt 
närmevärde för de indirekta kostnader som 
de nationella metrologiska institut och de 
utsedda institut som deltar i Empirprojekt 
kommer att ådra sig. Eftersom dessa 
indirekta kostnader uppgår till 140 % av de 
totala direkta stödberättigande kostnaderna 
för de nationella metrologiska instituten 
och de utsedda instituten, förutom 
kostnader för utläggande på 
underentreprenad och naturabidrag som de 
tillhandahåller gratis och inte använder i 
sina lokaler, bör schablonbeloppet för 
finansiering av indirekta kostnader för 
nationella metrologiska institut och utsedda 
institut sänkas från [25 %] enligt 
förordning (EU) nr … /2013 till 5 %. Det 
är således lämpligt att införa ett undantag 
från artikel 24 i den förordningen för 
nationella metrologiska institut och utsedda 
institut. Andra enheter som deltar i 
Empirprojekt bör finansieras i enlighet med 
den förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 3

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, Euratom) nr 966/2012.

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, Euratom) nr 966/2012 och 
framför allt från anslagen till följande 
utmaningar och teman: Ledarskap i 
nanoteknik, avancerade material, 
bioteknik och avancerad tillverkning och 
bearbetning; Bättre livslång hälsa och 
välbefinnande; Förbättra 
livsmedelssäkerheten, utveckla hållbart 
jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi; Klara övergången till ett 
tillförlitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem; Skapa 
ett europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och 
sammanhängande och Skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi 
och en hållbar försörjning av råvaror.

Or. en

Motivering

Tillägg för att det klart ska framgå från vilka delar av budgeten för Horisont 2020 som EU:s 
bidrag kommer: se finansöversikten.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga 2 – punkt 1 – led 1.5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Metrologisk kapacitetsuppbyggnad på 
olika teknologiska nivåer med 
målsättningen att uppnå ett balanserat och 
integrerat metrologisystem i de deltagande 
staterna.

1.5. Metrologisk kapacitetsuppbyggnad på 
olika teknologiska nivåer med 
målsättningen att uppnå ett balanserat och 
integrerat metrologisystem i de deltagande 
staterna och göra det möjligt för dem att 
utveckla sin vetenskapliga och tekniska 
förmåga inom området metrologi.

Or. en
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MOTIVERING

Metrologi, läran om mätning, är ett viktigt inslag i vår högteknologiska värld. Det 
övergripande målet med Empir är att tillhandahålla metrologilösningar som stöder innovation 
och industriell konkurrenskraft samt mätningstekniker för att hantera samhälleliga utmaningar 
som miljö, hälsa och energi, inklusive stöd till utformning och genomförande av politiken. Ett 
viktigt mål för förslaget är också att skapa ett integrerat europeiskt forskningssystem för 
metrologi med en kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och 
internationell nivå. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut 
om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och 
forskning som genomförs av flera medlemsstater såsom en viktig del av paketet för 
innovationsinvesteringar inom ramen för Horisont 2020.

Föredraganden har undersökt kommissionens förslag och pekat ut några tekniska frågor till 
vilka han föreslagit några ändringar.


