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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 metrologiaa koskevaan eurooppalaiseen 
kumppanuuteen
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2021)0089),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan, 185 artiklan ja 188 artiklan toisen alakohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0083/2021),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9-0242/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”päätös unionin osallistumisesta useiden 
jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään metrologiaa koskevaan eurooppalaiseen 
kumppanuuteen”;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

1 EUVL C , , s. .
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Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta unionin rahoituksella olisi 
suurin mahdollinen vaikutus ja jotta se 
tukisi mahdollisimman tehokkaasti unionin 
politiikkatavoitteita, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) [XXX]9, 
jäljempänä ’Horisontti Eurooppa -asetus’, 
on vahvistettu tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma ”Horisontti Eurooppa” eli 
poliittinen ja oikeudellinen kehys 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
yksityisen ja/tai julkisen sektorin 
kumppanien kanssa. Eurooppalaiset 
kumppanuudet ovat keskeinen osa 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
poliittista lähestymistapaa. Ne perustetaan 
toteuttamaan Horisontti Euroopan kohteena 
olevat unionin painopisteet ja saamaan 
aikaan selkeitä vaikutuksia unionille ja sen 
kansalaisille, mikä voidaan saavuttaa 
tehokkaammin kumppanuuksilla ja 
sellaisen strategisen vision avulla, johon 
kumppanit ovat yhdessä sitoutuneet, kuin 
pelkillä unionin toimilla.

(1) Jotta unionin rahoituksella olisi 
suurin mahdollinen vaikutus ja jotta se 
tukisi mahdollisimman tehokkaasti unionin 
politiikkatavoitteita, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/6959, 
jäljempänä ’Horisontti Eurooppa -asetus’, 
on vahvistettu tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma ”Horisontti Eurooppa” eli 
poliittinen ja oikeudellinen kehys 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
yksityisen ja/tai julkisen sektorin 
kumppanien kanssa. Eurooppalaiset 
kumppanuudet ovat keskeinen osa 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
poliittista lähestymistapaa. Ne perustetaan 
toteuttamaan Horisontti Euroopan kohteena 
olevat unionin sitoumukset ja painopisteet 
ja saamaan aikaan selkeitä vaikutuksia 
unionille, sen kansalaisille ja ympäristölle, 
mikä voidaan saavuttaa tehokkaammin 
kumppanuuksilla ja sellaisen strategisen 
vision avulla, johon kumppanit ovat 
yhdessä sitoutuneet, kuin pelkillä unionin 
toimilla.

__________________ __________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus [XXX], annettu [päivämäärä], 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti Eurooppa” 
(EUVL C [...], [...], s. [...]). [Lisätään 
täydellinen viite.]

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2021/695, annettu 28 päivänä 
huhtikuuta 2021, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
Eurooppa” perustamisesta, sen 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen vahvistamisesta sekä 
asetusten (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) 
N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL L 
170, 12.5.2021, s. 1).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Erityisesti Horisontti Eurooppa (2) Erityisesti Horisontti Eurooppa 
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-puiteohjelman pilariin ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky” kuuluvat eurooppalaiset 
kumppanuudet ovat tärkeässä asemassa 
pyrittäessä saavuttamaan strategiset 
tavoitteet eli nopeuttamaan siirtymistä 
kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja 
vihreää ja digitaalista Eurooppaa sekä 
edistämään elpymistä.10 Eurooppalaisilla 
kumppanuuksilla vastataan monimutkaisiin 
rajat ylittäviin haasteisiin, jotka 
edellyttävät yhdennettyä lähestymistapaa. 
Niiden avulla voidaan puuttua muutos-, 
järjestelmä- ja markkinahäiriöihin 
kokoamalla yhteen laajasti eri arvoketjujen 
ja teollisten ekosysteemien toimijoita, jotta 
voidaan luoda yhteinen visio ja muuntaa se 
konkreettisiksi etenemissuunnitelmiksi ja 
koordinoiduksi toimien täytäntöönpanoksi. 
Lisäksi ne mahdollistavat toimien ja 
resurssien keskittämisen yhteisiin 
painopisteisiin tulevaisuuden 
monimutkaisten haasteiden 
ratkaisemiseksi.

-puiteohjelman pilariin ”Maailmanlaajuiset 
haasteet ja Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky” kuuluvat eurooppalaiset 
kumppanuudet ovat tärkeässä asemassa 
pyrittäessä saavuttamaan strategiset 
tavoitteet eli nopeuttamaan Yhdistyneiden 
kansakuntien (YK) kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja unionin Pariisin 
sopimuksen mukaisten sitoumusten 
saavuttamista ja vihreään, digitaaliseen ja 
strategisesti itsenäiseen Eurooppaan 
siirtymistä sekä edistämään yhteiskunnan, 
talouden ja ympäristön palautumiskykyä 
tukevaa elpymistä10, energiatehokkuutta 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 
Eurooppalaisilla kumppanuuksilla 
vastataan monimutkaisiin rajat ylittäviin 
haasteisiin, jotka edellyttävät yhdennettyä 
lähestymistapaa. Niiden avulla voidaan 
puuttua muutos-, järjestelmä- ja 
markkinahäiriöihin kokoamalla yhteen 
laajasti eri arvoketjujen, tutkimus- ja 
innovointialojen ja teollisten 
ekosysteemien toimijoita, jotta voidaan 
luoda yhteinen visio ja muuntaa se 
konkreettisiksi etenemissuunnitelmiksi ja 
koordinoiduksi toimien täytäntöönpanoksi. 
Lisäksi ne mahdollistavat toimien ja 
resurssien keskittämisen yhteisiin 
painopisteisiin tulevaisuuden 
monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseksi 
yhteiskunnan hyväksi.

__________________ __________________
10 Euroopan komissio (2018), Horizon 
Europe Impact Assessment, 
SWD(2018) 307.

10 Euroopan komissio (2018), Horizon 
Europe Impact Assessment, 
SWD(2018) 307.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Metrologiakumppanuuden olisi 
toteuttava tehtäväänsä ja tavoitteitansa 
selkeällä, yksinkertaisella ja joustavalla 
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tavalla lisätäkseen houkuttelevuuttaan 
teollisuudelle, pienille ja keskisuurille 
yrityksille (pk-yrityksille) ja kaikille 
asiaan liittyville sidosryhmille.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jotta varmistetaan tieteellinen 
huippuosaaminen, 
metrologiakumppanuuteen osallistuvien 
jäsenvaltioiden olisi Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 13 artiklan mukaisesti 
kunnioitettava akateemista vapautta, 
erityisesti vapautta harjoittaa tieteellistä 
tutkimusta, ja edistettävä tieteellisen 
luotettavuuden korkeinta vaatimustasoa.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Painopistetavoitteiden 
saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden 
aikaansaamiseksi eurooppalaisia 
kumppanuuksia olisi kehitettävä siten, että 
toimintaan otetaan laajasti mukaan eri 
puolilla Eurooppaa toimivia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, joita ovat teollisuus, 
tutkimusorganisaatiot, yhteisöt, jotka 
hoitavat julkisen palvelun tehtävää 
paikallisella, alueellisella, kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla, sekä 
kansalaisjärjestöt, kuten tutkimusta ja 
innovointia tukevat ja/tai harjoittavat 
säätiöt. Eurooppalaisten kumppanuuksien 
olisi myös oltava yksi toimenpiteistä, joilla 
lujitetaan yksityisen ja/tai julkisen sektorin 
kumppanien välistä yhteistyötä 

(3) Painopistetavoitteiden 
saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden 
aikaansaamiseksi eurooppalaisia 
kumppanuuksia olisi kehitettävä siten, että 
toimintaan otetaan laajasti mukaan eri 
puolilla Eurooppaa toimivia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, joita ovat teollisuus, 
yliopistot, tutkimusorganisaatiot, yhteisöt, 
jotka hoitavat julkisen palvelun tehtävää 
paikallisella, alueellisella, kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla, sekä 
kansalaisjärjestöt, myös tutkimusta ja 
innovointia tukevat ja/tai harjoittavat 
säätiöt. Eurooppalaisten kumppanuuksien 
olisi myös oltava yksi toimenpiteistä, joilla 
lujitetaan yksityisen ja/tai julkisen sektorin 
kumppanien välistä yhteistyötä ja 
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kansainvälisellä tasolla muun muassa 
yhdistämällä tutkimus- ja 
innovointiohjelmia ja rajat ylittäviä 
investointeja niin, että saadaan aikaan 
molemminpuolisia hyötyjä kansalaisille ja 
yrityksille.

synergioita kansainvälisellä tasolla muun 
muassa yhdistämällä tutkimus- ja 
innovointiohjelmia ja rajat ylittäviä 
investointeja niin, että saadaan aikaan 
molemminpuolisia hyötyjä kansalaisille ja 
yrityksille.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tutkimusyhteistyön työohjelmiin 
ja Euroopan tutkimusneuvostoon 
liittyvällä täydentävyydellä ja synergialla 
on määrä edistää alhaalta ylös 
-menetelmään pohjautuvaa 
innovaatiojatkumoa. Tällaisella 
täydentävyydellä ja synergialla on 
tarkoitus luoda tutkimusmahdollisuuksia 
aloilla, joihin ei ole tähän mennessä 
kohdistettu tutkimuspanoksia, ja edistää 
sovelluksia muilla aloilla jatkumon alku- 
ja loppupäässä. 
Metrologiakumppanuudella olisi 
varmistettava asianmukainen yhteistyö 
muiden eurooppalaisten kumppanuuksien 
ja muiden asiaan liittyvien aloitteiden 
kanssa, kun otetaan huomioon 
digitalisaation ja tekoälyn alueilla sekä 
kansalaisyhteiskunnan tarjoamissa 
palveluissa aina älykkäistä 
terveyspalveluista autonomiseen 
liikenteeseen ja kiertotalouteen 
tapahtunut teknologinen kehitys.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän päätöksen tavoitteena on (9) Tämän päätöksen tavoitteena on 
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unionin osallistuminen 
metrologiakumppanuuteen aloitteen 
yleisten tavoitteiden tukemiseksi. 
Metrologiaa koskevat vaatimukset ovat 
niin laajoja ja monimutkaisia, että tarvitaan 
kansallisten metrologialaitosten ja 
nimettyjen laitosten tutkimusbudjetit 
ylittäviä investointeja. Terävintä kärkeä 
edustavien metrologiaratkaisujen tutkimus- 
ja kehittämistoiminnassa vaadittava 
huippuosaaminen ylittää kansalliset rajat, 
minkä vuoksi sitä ei voida saavuttaa 
pelkästään kansallisella tasolla. Koska 
jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita vaan 
ne voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla yhdistämällä kansalliset 
toimenpiteet johdonmukaiseksi 
eurooppalaiseksi lähestymistavaksi, 
saattamalla yhteen lokeroituneita 
kansallisia tutkimusohjelmia, auttamalla 
laatimaan yhteisiä, kansalliset rajat 
ylittäviä tutkimus- ja rahoitusstrategioita ja 
muodostamalla tarvittavien toimijoiden ja 
investointien kriittinen massa, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Samassa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

unionin osallistuminen 
metrologiakumppanuuteen aloitteen 
yleisten tavoitteiden tukemiseksi. 
Metrologiaa koskevat vaatimukset ovat 
niin laajoja ja monimutkaisia, että tarvitaan 
kansallisten metrologialaitosten ja 
nimettyjen laitosten tutkimusbudjetit 
ylittäviä investointeja. Terävintä kärkeä 
edustavien metrologiaratkaisujen tutkimus- 
ja kehittämistoiminnassa vaadittava 
huippuosaaminen ylittää kansalliset rajat, 
minkä vuoksi sitä ei voida saavuttaa 
pelkästään kansallisella tasolla. 
Metrologiakumppanuuden olisi 
edistettävä ja palkittava tieteellistä 
huippuosaamista ja tuettava unionissa 
tuotettujen tutkimus- ja innovointitulosten 
käyttöönottoa ja järjestelmällistä käyttöä, 
myös varmistamalla, että unionin toimien 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
uusin tieteellinen näyttö ja 
perustutkimuksen tulokset. Sillä olisi 
pyrittävä myös varmistamaan, että 
teollisuus, innovoijat ja viime kädessä 
koko yhteiskunta ottavat käyttöön sen 
toimien tulokset. Koska jäsenvaltiot eivät 
voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
päätöksen tavoitteita vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla 
yhdistämällä kansalliset toimenpiteet 
johdonmukaiseksi eurooppalaiseksi 
lähestymistavaksi, saattamalla yhteen 
lokeroituneita kansallisia 
tutkimusohjelmia, auttamalla laatimaan 
yhteisiä, kansalliset rajat ylittäviä tutkimus- 
ja rahoitusstrategioita ja muodostamalla 
tarvittavien toimijoiden ja investointien 
kriittinen massa, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Samassa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Metrologiakumppanuus, joka on 
linjassa komission poliittisten 
painopisteiden kanssa (mukaan lukien 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
ihmisten hyväksi toimiva talous ja 
Euroopan digitaalinen valmius), olisi 
toteutettava kymmenen vuoden 
ajanjaksolla (2021–2031). Ohjelmaan olisi 
sisällytettävä uusia toimia verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelman EMPIR-
aloitteeseen, ja siinä olisi kehitettävä 
erityisesti sellaisia eurooppalaisia 
metrologiaverkostoja, joilla vastataan 
keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
kehitteillä olevien teknologioiden 
metrologiatarpeisiin. Näiden verkostojen 
kautta tarjottavan metrologiakapasiteetin 
tulisi vastata muita maailman johtavia 
metrologiajärjestelmiä, olla verrattavissa 
niihin ja edustaa maailmanluokan 
huippuosaamista. Metrologiakumppanuutta 
koskevat ehdotuspyynnöt olisi 
käynnistettävä Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman täytäntöönpanon aikana.

(10) Metrologiakumppanuus, joka on 
linjassa komission poliittisten 
painopisteiden kanssa (mukaan lukien 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
ihmisten hyväksi toimiva talous ja 
Euroopan digitaalinen valmius), olisi 
toteutettava kymmenen vuoden 
ajanjaksolla (2021–2031). Ohjelmaan olisi 
sisällytettävä uusia toimia verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelman EMPIR-
aloitteeseen, ja siinä olisi kehitettävä 
erityisesti sellaisia avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla perustettuja 
eurooppalaisia metrologiaverkostoja, joilla 
vastataan keskeisiin yhteiskunnallisiin ja 
ympäristöön liittyviin haasteisiin ja 
kehitteillä olevien teknologioiden ja 
innovaatioiden metrologiatarpeisiin. 
Näiden verkostojen kautta tarjottavan 
metrologiakapasiteetin tulisi vastata muita 
maailman johtavia metrologiajärjestelmiä, 
olla verrattavissa niihin ja edustaa 
maailmanluokan huippuosaamista. 
Metrologiakumppanuutta koskevat 
ehdotuspyynnöt olisi käynnistettävä 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
täytäntöönpanon aikana ja niiden olisi 
oltava avoimia, läpinäkyviä ja 
kilpailukykyisiä. 
Metrologiakumppanuudessa olisi 
pyrittävä lahjakkuuksien kierrättämiseen, 
sillä ”aivovuodon” ongelmaan voidaan 
puuttua aktiivisesti varmistamalla 
tutkijoiden tasapainoinen kiertävä 
liikkuvuus. Metrologiakumppanuuden 
olisi tehtävä aktiivista yhteistyötä 
akateemisten laitosten kanssa 
osaamisvajeen umpeen kuromiseksi, 
jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksien 
luomiseksi ja uuden työntekijäsukupolven 
valmistelemiseksi vastaamaan vihreästä ja 
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digitaalisesta siirtymästä johtuviin 
työmarkkinoiden tarpeisiin.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Metrologiakumppanuuden toimien 
olisi oltava Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman tavoitteiden sekä tutkimus- 
ja innovointipainopisteiden ja asetuksen 
(EU) XXX [Horisontti Eurooppa -asetus] 
XX artiklassa vahvistettujen yleisten 
periaatteiden ja edellytysten mukaisia.

(11) Metrologiakumppanuuden toimien 
olisi oltava Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman tavoitteiden sekä tutkimus- 
ja innovointipainopisteiden ja asetuksen 
(EU) 2021/695 8 artiklassa ja liitteessä III 
vahvistettujen yleisten periaatteiden ja 
edellytysten mukaisia, erityisesti mitä tulee 
tieteellisen huippuosaamisen 
kehittämiseen ja edistämiseen, 
innovoinnin edistämiseen ja teknologian 
kehittämisen helpottamiseen sekä 
innovatiivisten ratkaisujen saatavuuden ja 
käyttöönoton tukemiseen Euroopan 
teollisuudessa, erityisesti pk-yrityksissä ja 
viime kädessä koko yhteiskunnassa.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Asetuksen (EU) [XXX] [Horisontti 
Eurooppa -asetus] XX artiklan mukaisesti 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
yleisenä tavoitteena on saada unionin 
tutkimus- ja innovaatioinvestointien avulla 
aikaan tieteellisiä, taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotta voidaan 
lujittaa unionin tieteellistä ja teknologista 
perustaa ja edistää sen kilpailukykyä, muun 
muassa teollisuudessa, saavuttaa unionin 
ensisijaiset strategiset tavoitteet ja auttaa 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 

(13) Asetuksen (EU) 2021/695 
3 artiklan mukaisesti Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman yleisenä tavoitteena on 
saada unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien avulla aikaan 
tieteellisiä, taloudellisia, ekologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotta voidaan 
lujittaa unionin tieteellistä ja teknologista 
perustaa ja edistää sen kilpailukykyä, muun 
muassa teollisuudessa, saavuttaa unionin 
ensisijaiset strategiset tavoitteet ja auttaa 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
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myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
noudattamalla kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin 
sopimuksen mukaisia periaatteita.

myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
noudattamalla kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 
Pariisin sopimuksen mukaisia periaatteita.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Metrologiakumppanuudella olisi 
varmistettava kaikille tarjottavien 
yhtäläisten mahdollisuuksien tehokas 
edistäminen ja erityisesti 
mahdollisuuksien mukaan sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen varmistaminen 
kaikissa metrologiakumppanuuden 
elimissä sekä arviointilautakunnissa ja 
muissa asiaan liittyvissä neuvoa-antavissa 
elimissä.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Metrologiakumppanuuden 
tavoitteiden saavuttamiseksi EURAMETin 
olisi tarjottava rahoitustukea pääasiassa 
avustuksina EURAMETin tasolla 
valittuihin toimiin osallistuville. Nämä 
toimet olisi valittava ehdotuspyyntöjen 
perusteella EURAMETin vastuulla. 
Paremmuusjärjestyksen olisi oltava sitova, 
kun valitaan ehdotuksia ja kohdennetaan 
rahoitusta unionin rahoitusosuudesta ja 
osallistujavaltioiden rahoitusosuuksista 
tutkimushankkeisiin ja niihin liittyviin 
toimiin. Sellaisissa toimissa, jotka 

(15) Metrologiakumppanuuden 
tavoitteiden saavuttamiseksi EURAMETin 
olisi tarjottava rahoitustukea pääasiassa 
avustuksina EURAMETin tasolla 
valittuihin toimiin osallistuville. Nämä 
toimet olisi valittava avointen, 
läpinäkyvien ja kilpailuun perustuvien 
ehdotuspyyntöjen perusteella 
EURAMETin vastuulla. 
Metrologiakumppanuuden olisi pyrittävä 
parhaansa mukaan lisäämään 
ehdotuspyyntöjen näkyvyyttä, 
julkistamaan niitä hyvissä ajoin 
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rahoitetaan osallistujavaltioiden 
rahoitusosuuksilla eurooppalaisiin 
metrologiaverkostoihin, rahoitettavien 
toimien olisi oltava EURAMETin 
vastuulla.

Horisontti-tietokannassa sekä tekemään 
niitä tunnetuksi ja mainostamaan niitä 
laajalti, jotta voidaan lisätä niihin 
osallistumista, maantieteellisen jakauman 
moninaisuutta ja uusien tulokkaiden, 
kuten startup-yritysten ja pk-yritysten, 
osallistumista markkinoille. 
Paremmuusjärjestyksen olisi oltava sitova, 
kun valitaan ehdotuksia ja kohdennetaan 
rahoitusta unionin rahoitusosuudesta ja 
osallistujavaltioiden rahoitusosuuksista 
huippuosaamiseen perustuviin 
tutkimushankkeisiin ja niihin liittyviin 
toimiin. Samalla sijalla olevien ehdotusten 
käsittelyyn sovellettaviin edellytyksiin 
voidaan asetuksen (EU) 2021/695 
28 artiklan mukaisesti sisällyttää 
perusteita, jotka koskevat pk-yritysten 
osallistumista, sukupuolta ja 
maantieteellistä jakaumaa. Sellaisissa 
toimissa, jotka rahoitetaan 
osallistujavaltioiden rahoitusosuuksilla 
eurooppalaisiin metrologiaverkostoihin, 
rahoitettavien toimien olisi oltava 
EURAMETin vastuulla.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Metrologiakumppanuudesta 
rahoitettaviin epäsuoriin toimiin 
osallistumiseen sovelletaan neuvoston 
asetusta (EU) N:o XXX14 [Horisontti 
Eurooppaa koskevat ehdotuspyynnöt]. 
Metrologiakumppanuuden erityisten 
toiminnallisten tarpeiden vuoksi, etenkin 
tulevien eurooppalaisten 
metrologiaverkkojen rakentamiseksi ja 
hallinnoimiseksi sekä osallistujavaltioiden 
riittävän rahoitusosuuden varmistamiseksi, 
ehdotuksessa olisi kuitenkin oltava 
mahdollista tarvittaessa rajoittaa 
koordinaattorin rooli osallistujavaltioiden 
kansallisiin metrologialaitoksiin ja 

(16) Metrologiakumppanuudesta 
rahoitettaviin epäsuoriin toimiin 
osallistumiseen sovelletaan neuvoston 
asetusta (EU) N:o XXX14 [Horisontti 
Eurooppaa koskevat ehdotuspyynnöt]. 
Metrologiakumppanuuden erityisten 
toiminnallisten tarpeiden vuoksi, etenkin 
tulevien eurooppalaisten 
metrologiaverkkojen rakentamiseksi ja 
hallinnoimiseksi sekä osallistujavaltioiden 
riittävän rahoitusosuuden varmistamiseksi, 
ehdotuksessa olisi kuitenkin oltava 
mahdollista tarvittaessa ja ohjausryhmän 
kuulemisen jälkeen rajoittaa 
koordinaattorin rooli osallistujavaltioiden 
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nimettyihin laitoksiin. kansallisiin metrologialaitoksiin ja 
nimettyihin laitoksiin.

__________ ___________
14 Neuvoston asetus (EU) XXX, annettu... 
(EUVL...).

14 Neuvoston asetus (EU) XXX, annettu... 
(EUVL...).

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ohjelman läpinäkyvyyden ja sen 
hyödynnettävyyden varmistamiseksi 
metrologiakumppanuuden mukaiset 
ehdotuspyynnöt olisi julkaistava myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
mukaisissa muissa sähköisissä 
tiedonlevitysvälineissä, joita komissio 
hallinnoi.

(18) Ohjelman avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden ja sen hyödynnettävyyden 
varmistamiseksi metrologiakumppanuuden 
mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkaistava 
käyttäjäystävällisessä muodossa myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
mukaisissa muissa sähköisissä 
tiedonlevitysvälineissä, joita komissio 
hallinnoi. Ehdotuspyyntöjen olisi oltava 
houkuttelevia monenlaisille tutkimuksen 
ja teollisuuden alalla toimiville tahoille, 
myös pk-yrityksille, ja oltava niiden 
saatavilla. Metrologiakumppanuuden olisi 
tehostettava vuoropuheluaan 
yhteiskunnan kanssa, käynnistettävä 
tiedotuskampanjoita ja edistettävä 
koulutus- ja levitystoimia, joiden 
toteuttamiseen osallistuu yliopisto-, tiede- 
ja tietoverkostoja, talouselämän osapuolia 
ja työmarkkinaosapuolia, 
tiedotusvälineitä, teollisuuden edustajia, 
pk-yritysten järjestöjä ja muita 
sidosryhmiä.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komission olisi tehtävä viimeistään (24) Komission olisi tehtävä viimeistään 
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vuonna 2025 väliarviointi, jossa 
tarkastellaan erityisesti 
metrologiakumppanuuden laatua ja 
tehokkuutta sekä edistymistä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja 
loppuarviointi viimeistään vuonna 2030 
sekä laadittava näistä arvioinneista 
kertomus,

vuonna 2025 väliarviointi, jossa 
tarkastellaan erityisesti 
metrologiakumppanuuden laatua ja 
tehokkuutta sekä edistymistä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja 
loppuarviointi viimeistään vuonna 2030 
sekä asetettava julkisesti saataville näitä 
arviointeja käsittelevä kertomus.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Euroopan parlamentin olisi 
voitava pyytää komissiota esittämään 
arviointikertomukset ja muut asiaan 
liittyvät metrologiakumppanuuden 
toimintaa koskevat tiedot asiasta 
vastaavalle valiokunnalleen.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muu kuin 1 kohdassa lueteltu 
jäsenvaltio tai muu Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmaan assosioitunut maa voi 
osallistua metrologiakumppanuuteen, jos 
se täyttää 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyn edellytyksen. Jos se 
täyttää kyseisen edellytyksen, se katsotaan 
tässä päätöksessä tarkoitetuksi 
osallistujavaltioksi.

2. Muu kuin 1 kohdassa lueteltu 
jäsenvaltio tai muu Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmaan assosioitunut maa voi 
osallistua metrologiakumppanuuteen, jos 
se täyttää 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyn edellytyksen ja jos 
se takaa tieteellisen tutkimuksen 
vapauden. Jos se täyttää kyseisen 
edellytyksen, se katsotaan tässä 
päätöksessä tarkoitetuksi 
osallistujavaltioksi.
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmannet maat, jotka eivät 
assosioidu Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmaan, voivat osallistua 
metrologiakumppanuuteen edellyttäen, että 
ne tekevät unionin kanssa tieteellistä ja 
teknologista yhteistyötä koskevan 
kansainvälisen sopimuksen, jossa 
vahvistetaan asianomaisen maan 
metrologiakumppanuuteen osallistumiseen 
sovellettavat ehdot, ja edellyttäen, että maa 
saa 13 artiklan 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetun metrologian 
kumppanuuskomitean hyväksynnän. Jos 
maa täyttää edellä kuvatut ehdot, se 
katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuksi 
osallistujavaltioksi.

3. Kolmannet maat, jotka eivät 
assosioidu Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmaan, voivat osallistua 
metrologiakumppanuuteen edellyttäen, että 
ne tekevät unionin kanssa tieteellistä ja 
teknologista yhteistyötä koskevan 
kansainvälisen sopimuksen, jossa 
vahvistetaan asianomaisen maan 
metrologiakumppanuuteen osallistumiseen 
sovellettavat ehdot, edellyttäen, että ne 
täyttävät 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa säädetyn edellytyksen ja 
takaavat tieteellisen tutkimuksen 
vapauden ja edellyttäen, että maa saa 
13 artiklan 3 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetun metrologian 
kumppanuuskomitean hyväksynnän. Jos 
maa täyttää edellä kuvatut ehdot, se 
katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuksi 
osallistujavaltioksi.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kehitetään kestävä ja koordinoitu 
metrologiajärjestelmä Euroopan tasolla;

a) kehitetään kestävä, huipputason ja 
koordinoitu metrologiajärjestelmä 
Euroopan tasolla, jotta edesautetaan 
Euroopan ja sen maailmanlaajuisten 
kilpailijoiden välisen investointikuilun 
umpeen kuromista;
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistetaan, että innovoijat ottavat 
ekosysteemeissään suoraan käyttöön 
uusimmat metrologiavalmiudet;

b) varmistetaan, että innovoijat ottavat 
ekosysteemeissään ja myös muualla 
laajasti käyttöön uusimmat 
metrologiavalmiudet;

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lisätään metrologian vaikuttavuutta 
sellaisten yhteiskunnallisten haasteiden 
osalta, jotka liittyvät politiikkojen, 
standardien ja määräysten 
täytäntöönpanoon ja 
tarkoituksenmukaisuuteen.

c) lisätään metrologian vaikuttavuutta 
sellaisten yhteiskunnallisten haasteiden 
osalta, jotka liittyvät digitaalialan sekä 
talous-, teollisuus- ja ympäristöalojen 
politiikkojen, standardien ja määräysten 
täytäntöönpanoon ja 
tarkoituksenmukaisuuteen.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kehittää vuoteen 2030 mennessä 
uusien eurooppalaisten 
metrologiaverkkojen puitteissa uusia 
tutkimusvalmiuksia, joiden kalibrointi- ja 
mittauskyvyt ovat vähintään samantasoisia 
kuin osallistujavaltioiden ulkopuolisissa 
johtavissa metrologialaitoksissa;

a) tukee uusien eurooppalaisten 
metrologiaverkkojen puitteissa sellaisten 
uusien tutkimusvalmiuksien kehittämistä 
vuoteen 2030 mennessä, joiden 
kalibrointi- ja mittauskyvyt ovat vähintään 
samantasoisia kuin osallistujavaltioiden 
ulkopuolisissa johtavissa 
metrologialaitoksissa;
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Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea vuoteen 2030 mennessä 
uusien innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen myyntiä käyttämällä ja 
ottamalla käyttöön uusia 
metrologiavalmiuksia keskeisissä 
kehittyvissä teknologioissa;

b) tukea vuoteen 2030 mennessä 
uusien innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen myyntiä käyttämällä ja 
ottamalla käyttöön uusia 
metrologiavalmiuksia keskeisissä 
kehittyvissä ja mahdollistavissa 
teknologioissa;

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää erityisosaamiseen liittyvien 
puuteiden vähentämistä unionissa, auttaa 
kasvattamaan uutta tietämystä elinikäisen 
oppimisen ja inhimillisten voimavarojen 
osaamisen edistämisen yhteydessä sekä 
tukea yhteiskunnallista muutosta, myös 
parantamalla innovointivalmiuksia ja 
-kykyä;

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osallistua täysimittaisesti ja 
tehokkaasti vuoteen 2030 mennessä 
sellaisten erityisten standardien ja 
säännösten suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, jotka tukevat 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavaa 
julkista politiikkaa.

c) osallistua täysimittaisesti ja 
tehokkaasti vuoteen 2030 mennessä 
sellaisten erityisten standardien ja 
säännösten suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon, jotka tukevat 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja 
ympäristöön liittyviin haasteisiin vastaavaa 
julkista politiikkaa.
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Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) hyödyntää metrologian 
potentiaalia loppukäyttäjien, mukaan 
lukien pk-yritysten ja teollisuuden alan 
toimijoiden, keskuudessa välineenä, jolla 
edistetään unionin digitaaliseen ja 
vihreään siirtymään liittyvien päämäärien 
saavuttamista.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus 
metrologiakumppanuuteen, mukaan lukien 
Euroopan vapaakauppaliiton määrärahat ja 
kolmansien maiden määrärahat, ei saa 
ylittää osallistujavaltioiden 
metrologiakumppanuuteen suorittamia 
rahoitusosuuksia. Unionin rahoitusosuus 
on enintään 300 miljoonaa euroa, ja se 
vastaa 1 artiklan 1 kohdassa nimettyjen 
osallistujavaltioiden rahoitusosuuksia.

1. Unionin rahoitusosuus 
metrologiakumppanuuteen, mukaan lukien 
Euroopan vapaakauppaliiton määrärahat ja 
kolmansien maiden määrärahat, ei saa 
ylittää osallistujavaltioiden 
metrologiakumppanuuteen suorittamia 
rahoitusosuuksia. Unionin rahoitusosuus 
on enintään 300 miljoonaa euroa, ja se 
vastaa 1 artiklan 1 kohdassa nimettyjen 
osallistujavaltioiden rahoitusosuuksia. 
Unionin rahoitusosuutta on 
tasapainotettava asianmukaisesti 
asetuksen (EU) 2021/695 16 artiklan 
mukaisesti metrologiakumppanuuteen 
assosioituneiden kolmansien maiden 
osuuksilla edellyttäen, että 
osallistujavaltioiden osuus on vähintään 
yhtä suuri kuin kyseinen määrä.

Tarkistus 28
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Unionin rahoitusosuutta ei saa 
käyttää metrologiakumppanuuden 
hallintomenojen kattamiseen.

5. Unionin rahoitusosuutta käytetään 
metrologiakumppanuuden hallintomenojen 
kattamiseen enintään 5 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EAKR:sta, ESR+:sta, EMKR:sta, 
maaseuturahastosta sekä elpymis- ja 
palautumistukivälineestä 
yhteisrahoitettuihin ohjelmiin maksettuja 
rahoitusosuuksia voidaan pitää 
osallistuvan jäsenvaltion 
rahoitusosuutena 
metrologiakumppanuudessa edellyttäen, 
että noudatetaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/10601 a 
ja asetusten ... [rahastokohtaiset 
asetukset] asiaan liittyviä säännöksiä. 
Komissio laatii tätä varten yksinkertaiset 
ja käytännönläheiset ohjeet, joissa 
täsmennetään, mitä tarkoitetaan 
metrologiakumppanuuden 
osallistujavaltion rahoitusosuudella.
_____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/1060, annettu 24 
päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahasto plussaa, 
koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, 
kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa 
koskevista yhteisistä säännöksistä ja 
varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, 
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sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
varainhoitosäännöistä (EUVL L 231, 
30.6.2021, s. 159).

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuilla rahoitus- tai 
luontoissuorituksilla katetaan kustannukset, 
joita osallistujavaltioille aiheutuu 
kumppanuuden täytäntöönpanoon 
liittyvistä EURAMETin hallintomenoista.

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuilla rahoitus- tai 
luontoissuorituksilla katetaan kustannukset, 
joita osallistujavaltioille aiheutuu 
kumppanuuden täytäntöönpanoon 
liittyvistä EURAMETin hallintomenoista. 
Kyseisten EURAMETin hallintomenojen 
osuus metrologiakumppanuuden 
kokonaistalousarviosta ei saa olla 
suurempi kuin viisi prosenttia.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen 
luontoissuoritusten arvon määrittämiseksi 
kulut on määritettävä asianomaisten 
osallistujavaltioiden tai kansallisten 
rahoituselinten tavanomaisten 
kirjanpitokäytäntöjen ja siinä 
osallistujavaltiossa, johon kyseiset 
kansalliset rahoituselimet ovat 
sijoittautuneet, sovellettavien 
kirjanpitosääntöjen ja sovellettavien 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IAS- ja IFRS-standardit) mukaisesti. 
Kulujen on oltava kyseisten 
osallistujavaltioiden tai kansallisten 

5. Tämän artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen 
luontoissuoritusten arvon määrittämiseksi 
kulujen määrittämisessä käytetään 
yhdenmukaistettua lähestymistapaa, 
jonka perusteet ja menetelmät 
metrologian kumppanuuskomitea 
vahvistaa tämän päätöksen 14 artiklan 
mukaisesti. Mikäli mahdollista, kulut 
raportoidaan asetuksessa (EU) 2021/695 
vahvistettujen raportointimenettelyjen 
mukaisesti ottaen huomioon 
asianomaisten osallistujavaltioiden tai 
kansallisten rahoituselinten tavanomaisten 
kirjanpitokäytännöt, siinä 
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rahoituselinten nimeämän riippumattoman 
tilintarkastajan todentamia. Jos 
todentamisessa ilmenee epävarmuutta, 
EURAMET voi tarkistaa 
arvostusmenetelmän. Jos asiasta on 
edelleen epävarmuutta, EURAMET voi 
tarkastaa arvostusmenetelmän.

osallistujavaltiossa, johon kyseiset 
kansalliset rahoituselimet ovat 
sijoittautuneet, sovellettavat 
kirjanpitosäännöt ja sovellettavat 
kansainväliset tilinpäätösstandardit ja 
IFRS-standardit. Kulujen on oltava 
kyseisten osallistujavaltioiden tai 
kansallisten rahoituselinten nimeämän 
riippumattoman tilintarkastajan 
todentamia.

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) [XXX] [Horisontti 
Eurooppa -asetus] 2 artiklan 
25 alakohdassa tarkoitetut epäsuorat 
toimet, joita EURAMET rahoittaa tämän 
päätöksen 7 artiklan mukaisesti pääasiassa 
avustuksin EURAMETin järjestämien 
avointen ja kilpailuun perustuvien 
kansainvälisten ehdotuspyyntöjen 
perusteella ja joihin kuuluvat

a) asetuksen (EU) 2021/695 2 artiklan 
25 alakohdassa tarkoitetut epäsuorat 
toimet, joita EURAMET rahoittaa tämän 
päätöksen 7 artiklan mukaisesti pääasiassa 
avustuksin EURAMETin järjestämien 
avointen, läpinäkyvien ja kilpailuun 
perustuvien kansainvälisten 
ehdotuspyyntöjen perusteella ja joihin 
kuuluvat

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ii) metrologiatutkimus, jonka avulla 
tarjotaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin keskittyen energiaan, 
terveydenhuoltoon ja ilmastoon ja 
kehitetään hankkeita erityisissä 
eurooppalaisissa metrologiaverkostoissa 
näihin haasteisiin vastaamiseksi;

– ii) metrologiatutkimus, jonka avulla 
tarjotaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin keskittyen energia- ja 
digitaalialan kestäviin teknologioihin ja 
innovaatioihin, terveydenhuoltoon, 
ympäristöön ja ilmastoon ja kehitetään 
hankkeita erityisissä eurooppalaisissa 
metrologiaverkostoissa näihin haasteisiin 
vastaamiseksi;



PE692.641v02-00 24/45 RR\1236948FI.docx

FI

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– iii) uusien mittalaitteiden 
kehittämisen tähtäävä tutkimus, jonka 
tavoitteena on metrologian teknologioiden 
teollinen käyttöönotto innovoinnin 
edistämiseksi teollisuudessa;

– iii) uusien mittalaitteiden 
kehittämisen tähtäävä tutkimus, jonka 
tavoitteena on metrologian teknologioiden 
teollinen ja kaupallinen käyttöönotto 
Euroopassa innovoinnin edistämiseksi 
teollisuudessa;

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– iv) esinormatiivinen ja normien 
laadintaan liittyvä metrologian tutkimus ja 
kehittäminen, jolla tuetaan politiikan 
täytäntöönpanoa ja sääntelyä sekä 
nopeutetaan innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen markkinoille saattamista;

– iv) esinormatiivinen ja normien 
laadintaan liittyvä metrologian tutkimus ja 
kehittäminen, jolla tuetaan politiikan 
täytäntöönpanoa ja sääntelyä sekä 
nopeutetaan kestävien innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen markkinoille 
saattamista ja yhteiskunnallista 
käyttöönottoa;

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– iv a) parhaiden käytäntöjen vaihto 
kansallisella tasolla tehdyn 
metrologiatutkimuksen alalla;
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Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) osallistujavaltioiden ilman 
3 artiklassa tarkoitettua unionin 
rahoitusosuutta rahoittamat toimet, jotka 
koostuvat metrologian valmiuksien 
kehittämistoimista teknologian eri tasoilla 
ja joilla pyritään saavuttamaan 
tasapainoinen ja yhdennetty 
metrologiajärjestelmä osallistujavaltioissa, 
jotta nämä voivat kehittää tieteellisiä ja 
teknisiä valmiuksiaan metrologian alalla, ja 
joihin sisältyy toimia, joita ei ole valittu 
a alakohdassa kuvatuista 
ehdotuspyynnöistä ja jotka on hahmoteltu 
vuotuisissa työohjelmissa, mukaan lukien 
seuraavat toimet:

b) osallistujavaltioiden ilman 
3 artiklassa tarkoitettua unionin 
rahoitusosuutta rahoittamat toimet, jotka 
koostuvat metrologian valmiuksien 
kehittämistoimista teknologian eri tasoilla 
ja joilla pyritään saavuttamaan 
mahdollisimman laaja, tasapainoinen ja 
yhdennetty metrologiajärjestelmä 
osallistujavaltioissa, jotta nämä voivat 
kehittää tieteellisiä ja teknisiä valmiuksiaan 
metrologian alalla, ja joihin sisältyy toimia, 
joita ei ole valittu a alakohdassa kuvatuista 
ehdotuspyynnöistä ja jotka on hahmoteltu 
vuotuisissa työohjelmissa, mukaan lukien 
seuraavat toimet:

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ii) metrologiatutkimuksen tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä koskevat 
toimet;

– ii) metrologiatutkimuksen tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä 
mahdollisimman laajasti Euroopassa 
koskevat toimet (myös teollisuudessa 
toteutetut ja pk-yritysten toteuttamat), 
joiden tarkoituksena on EURAMETin 
toimien näkyvyyden lisääminen laajan 
yleisön keskuudessa käyttäjäystävällisellä 
tavalla;
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Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ii a) toimet tietoisuuden 
lisäämiseksi ja koulutus- ja levitystoimien 
ja -kampanjoiden edistämiseksi sekä 
asianmukaisen tiedon tarjoamiseksi sen 
verkkosivustolla ja asiaan liittyvien 
asiakirjojen julkaisemiseksi;

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– iv) ulkoisten tiedonlevitys- ja 
tietämyksensiirtotoimien järjestäminen 
metrologiakumppanuuden edistämiseksi ja 
sen vaikutusten maksimoimiseksi.

– iv) ulkoisten tiedonlevitys- ja 
tietämyksensiirtotoimien järjestäminen 
metrologiakumppanuuden edistämiseksi 
mahdollisimman laajasti Euroopassa ja 
sen ulkopuolella. jotta maksimoidaan sen 
vaikutukset.

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen kunkin 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun ehdotuspyynnön 
aiheiden määrittämistä EURAMET pyytää 
metrologian tutkimusyhteisön ja muun 
metrologian arvoketjun yksittäisiltä 
jäseniltä tai organisaatioilta ehdotuksia 
mahdollisista tutkimusaiheista.

2. Ennen kunkin 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun ehdotuspyynnön 
aiheiden määrittämistä EURAMET pyytää 
julkisesti metrologian arvoketjun 
yksittäisiltä jäseniltä tai organisaatioilta, 
pk-yritykset mukaan luettuina, 
läpinäkyviä ehdotuksia mahdollisista 
tutkimusaiheista. Esityslista, 
osallistujaluettelo ja pöytäkirjat 
julkaistaan sen verkkosivustolla hyvissä 
ajoin.
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Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EURAMETin on seurattava 
kaikkien vuotuiseen työohjelmaan 
sisältyvien toimien täytäntöönpanoa ja 
raportoitava siitä vuosittain komissiolle.

7. EURAMETin on seurattava 
kaikkien vuotuiseen työohjelmaan 
sisältyvien toimien täytäntöönpanoa ja 
raportoitava siitä vuosittain komissiolle 
tavalla, joka ei lisää tuensaajiin 
kohdistuvaa hallinnollista rasitusta. 
Vuosikertomus asetetaan hyvissä ajoin 
julkisesti saataville EURAMETin 
verkkosivustolla.

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt

Osallistumista, avointa tiedettä ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Horisontti Eurooppa -asetuksen 
13 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vuotuisessa työohjelmassa voidaan 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
rajoittaa koordinaattorin rooli epäsuorissa 
toimissa osallistujavaltioiden kansallisiin 
metrologialaitoksiin ja nimettyihin 
laitoksiin sen varmistamiseksi, että 
toiminnan tavoitteet ja osallistujavaltioiden 
rahoitusosuustavoitteet saavutetaan.

2. Kaikkiin 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
sovelletaan asetuksessa (EU) 2021/695 
vahvistettuja Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmaan osallistumista, avointa 
tiedettä ja sen tulosten levittämistä 
koskevia sääntöjä. Asetuksen (EU) 
2021/695 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vuotuisessa työohjelmassa voidaan lisäksi 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
ja ohjausryhmän kuulemisen jälkeen 
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rajoittaa koordinaattorin rooli epäsuorissa 
toimissa osallistujavaltioiden kansallisiin 
metrologialaitoksiin ja nimettyihin 
laitoksiin sen varmistamiseksi, että 
toiminnan tavoitteet ja osallistujavaltioiden 
rahoitusosuustavoitteet saavutetaan.

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EURAMETin on varmistettava 
asianmukainen vuorovaikutus kansallisten 
metrologialaitosten ja nimettyjen laitosten 
kanssa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa epäsuorissa toimissa 
asianomaisen kansallisen viranomaisen 
suorittaman nimeämisen perusteella. 
EURAMETin on myös edistettävä ja 
tuettava muiden yhteisöjen osallistumista 
kaikkiin ehdotuspyyntöihin.

3. EURAMETin on varmistettava 
asianmukainen vuorovaikutus kansallisten 
metrologialaitosten ja nimettyjen laitosten 
kanssa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa epäsuorissa toimissa 
asianomaisen kansallisen viranomaisen 
suorittaman nimeämisen perusteella. 
EURAMETin on myös edistettävä ja 
tuettava muiden yhteisöjen, myös pk-
yritysten, osallistumista kaikkiin 
ehdotuspyyntöihin.

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos osallistujavaltiot eivät osallistu 
metrologiakumppanuuden rahoittamiseen, 
osallistuvat siihen vain osittain tai eivät 
noudata 5 artiklassa tarkoitettuja 
rahoitusosuuksiin sovellettavia 
määräaikoja, komissio voi lopettaa 
3 artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoituksen, vähentää sitä suhteellisesti tai 
keskeyttää sen maksamisen. Komission 
päätös ei estä sellaisten tukikelpoisten 
kustannusten korvaamista, jotka ovat 
aiheutuneet osallistujavaltioille ennen kuin 
metrologiakumppanuudelle on ilmoitettu 

2. Jos osallistujavaltiot eivät osallistu 
metrologiakumppanuuden rahoittamiseen, 
osallistuvat siihen vain osittain tai eivät 
noudata 5 artiklassa tarkoitettuja 
rahoitusosuuksiin sovellettavia 
määräaikoja, komissio voi lopettaa 
3 artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoituksen, vähentää sitä suhteellisesti tai 
viimeisenä keinona keskeyttää sen 
maksamisen. Komission päätös ei estä 
sellaisten tukikelpoisten kustannusten 
korvaamista, jotka ovat aiheutuneet 
osallistujavaltioille ennen kuin 
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päätöksestä lopettaa unionin rahoitus, 
vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää 
sen maksaminen.

metrologiakumppanuudelle on ilmoitettu 
päätöksestä lopettaa unionin rahoitus, 
vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää 
sen maksaminen.

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EURAMET suorittaa 6 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
epäsuorien toimien menojen 
jälkitarkastukset asetuksen (EU) [XXX] 
[Horisontti Eurooppa -asetus] 48 artiklan 
mukaisesti.

1. EURAMET suorittaa 6 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
epäsuorien toimien menojen 
jälkitarkastukset asetuksen (EU) 2021/695 
48 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuensaajien hallinnon 
yksinkertaistamiseksi on vältettävä 
päällekkäisiä tarkastuksia, ja tarkastuksia 
koskevien sääntöjen on oltava selkeät, 
yhdenmukaiset ja johdonmukaiset.

Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Metrologiakumppanuutta 
hallinnoivissa elimissä noudatetaan 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
periaatetta.
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Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Metrologian kumppanuuskomitea 
hallinnoi metrologiakumppanuutta sen 
varmistamiseksi, että toteutettu 
metrologiakumppanuus täyttää 
tavoitteensa.

1. Metrologian kumppanuuskomitea 
hallinnoi metrologiakumppanuutta 
läpinäkyvällä tavalla samalla kun se 
varmistaa, että toteutettu 
metrologiakumppanuus täyttää 
tavoitteensa.

Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tehdä päätöksiä strategisesta 
tutkimus- ja innovointiohjelmasta;

a) tehdä päätöksiä strategisesta 
tutkimus- ja innovointiohjelmasta ja 
julkistaa ne;

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hyväksyä vuotuinen työohjelma 
komissiolta saadun hyväksynnän jälkeen ja 
kuultuaan 15 artiklassa tarkoitettua 
ohjausryhmää;

c) hyväksyä ja julkistaa vuotuinen 
työohjelma komissiolta saadun 
hyväksynnän jälkeen ja kuultuaan 
15 artiklassa tarkoitettua ohjausryhmää;

Tarkistus 53

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) päättää rahoitettavien hankkeiden d) päättää rahoitettavien hankkeiden 
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valinnasta 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
ehdotuspyyntöjen arviointien perusteella 
laadittujen paremmuusjärjestysluettelojen 
mukaisesti;

valinnasta 6 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen 
ehdotuspyyntöjen arviointien perusteella 
laadittujen paremmuusjärjestysluettelojen 
mukaisesti pyrkien ottaen huomioon 
sukupuolten tasapuolista edustusta ja 
maantieteellistä monimuotoisuutta 
koskevien periaatteiden noudattamisen 
sekä pk-yritysten osallistumisen asetuksen 
(EU) 2021/695 28 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 54

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hyväksyä toimenpiteitä uusien 
tulokkaiden, etenkin pk-yritysten, 
yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
houkuttelemiseksi 
metrologiakumppanuuden toiminnan ja 
toimien piiriin;

Tarkistus 55

Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) hyväksyä kaikkien Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan 
assosioitumattomien kolmansien maiden 
metrologiakumppanuuteen osallistuminen 
edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on 
tehnyt unionin kanssa 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun kansainvälisen 
sopimuksen.

f) hyväksyä kaikkien Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan 
assosioitumattomien kolmansien maiden 
metrologiakumppanuuteen osallistuminen 
edellyttäen, että kyseinen kolmas maa 
täyttää 1 artiklan 3 kohdassa kuvatut 
ehdot.

Tarkistus 56
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Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiolla on tarkkailijan asema 
metrologian kumppanuuskomitean 
kokouksissa. Metrologian 
kumppanuuskomitean vuosittaisen 
työohjelman hyväksyminen edellyttää 
kuitenkin komission ennakkosuostumusta. 
Metrologian kumppanuuskomitea kutsuu 
komission kokouksiinsa ja lähettää sille 
kaikki tarvittavat asiakirjat. Komissio voi 
osallistua metrologian 
kumppanuuskomiteassa käytäviin 
keskusteluihin.

4. Komissiolla on tarkkailijan asema 
metrologian kumppanuuskomitean 
kokouksissa. Metrologian 
kumppanuuskomitean vuosittaisen 
työohjelman hyväksyminen edellyttää 
kuitenkin komission ennakkosuostumusta. 
Metrologian kumppanuuskomitea kutsuu 
komission kokouksiinsa ja lähettää sille 
kaikki tarvittavat asiakirjat. Komissio voi 
osallistua metrologian 
kumppanuuskomiteassa käytäviin 
keskusteluihin. Metrologian 
kumppanuuskomitean kokousten 
esityslistaluonnokset, osallistujat ja 
pöytäkirjat julkaistaan hyvissä ajoin 
EURAMETin verkkosivustolla.

Tarkistus 57

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa ohjausryhmän. 
Ohjausryhmä on metrologiakumppanuuden 
neuvoa-antava elin, ja se antaa 
metrologiakumppanuudelle neuvoja 
metrologian tutkimuksen uusista 
painopisteistä Euroopan tasolla. Sen 
tehtävänä on erityisesti

1. Komissio perustaa ohjausryhmän 
maantieteellistä ja sukupuolten 
tasapuolista edustusta koskevia 
periaatteita noudattaen sekä tarvittavan 
pätevyyden ja asiantuntemuksen 
varmistaen. Ohjausryhmä on 
metrologiakumppanuuden neuvoa-antava 
elin, ja se antaa metrologiakumppanuudelle 
neuvoja metrologian tutkimuksen uusista 
painopisteistä Euroopan tasolla sekä siitä, 
miten sen tutkimuksen vaikutuksia 
voidaan lisätä unionin teollisuudessa ja 
taloudessa sekä yhteiskunnissa. Sen 
tehtävänä on erityisesti

Tarkistus 58
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Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tunnistaa kehitteillä olevat 
teknologiat ja markkinat, joille tai joilla 
metrologiatutkimuksella voisi 
tulevaisuudessa olla merkitystä;

a) tunnistaa kehitteillä olevat 
teknologiat, innovaatiot, markkinat ja 
teolliset sovellukset, joille tai joilla 
metrologiatutkimuksella ja innovoinnilla 
voisi tulevaisuudessa olla merkitystä;

Tarkistus 59

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tunnistaa tutkimusalat, jotka 
edistävät sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa, mukaan lukien asiaa koskevat 
säännökset ja standardit;

b) tunnistaa tutkimusalat, jotka 
edistävät sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista viimeistään vuoteen 2050 
mennessä koskevaa unionin tavoitetta, 
mukaan lukien asiaa koskevat säännökset 
ja standardit;

Tarkistus 60

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjausryhmässä on 12 jäsentä: 2. Ohjausryhmässä on 18 jäsentä: 

Tarkistus 61

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viisi edustajaa eri eurooppalaisista 
kumppanuuksista, jotka on perustettu 
asetuksen (EU) [XXX] [Horisontti 

b) viisi edustajaa eri eurooppalaisista 
kumppanuuksista, jotka on perustettu 
asetuksen (EU) 2021/695 mukaisesti. 
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Eurooppa -asetus] mukaisesti toimialaa 
edustavien yksityisten kumppanien 
kanssa. Komissio nimeää edustajat 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla;

Komissio nimeää edustajat avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla varmistaen 
edustajien asiantuntemuksen ja taustojen 
moninaisuuden;

Tarkistus 62

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Euroopan tiedeyhteisöstä kuusi 
edustajaa, jotka komissio nimittää 
avoimella ja läpinäkyvällä menettelyllä, 
joka perustuu 
kiinnostuksenilmaisupyyntöön ja jossa 
varmistetaan maantieteellinen ja 
sukupuolten tasapuolinen edustus ja jossa 
katetaan asiaan liittyvillä teknisillä aloilla 
tarvittava osaaminen ja asiantuntemus, 
jotta ohjausryhmä voi antaa 
riippumattomia tieteelliseen tietoon 
perustuvia suosituksia;

Tarkistus 63

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan tiedeyhteisön, mukaan 
lukien kansalaisjärjestöjen, edustajat 
antavat työohjelmassa käsiteltäviä 
tieteellisiä painopisteitä koskevaa 
neuvontaa, tarjoavat riippumattomia 
neuvoja ja arvioita erityisistä 
kysymyksistä metrologian 
kumppanuuskomitean esittämien 
pyyntöjen mukaisesti, arvioivat 
metrologiakumppanuuden rahoittamien 
teknologia- ja innovointitoimien tuloksia 
sekä seuraavat metrologia-alaan liittyvillä 
aloilla saavutettua tieteellistä edistystä.



RR\1236948FI.docx 35/45 PE692.641v02-00

FI

Tarkistus 64

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikki ohjausryhmän antamat 
suositukset julkistetaan.

Tarkistus 65

Ehdotus päätökseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan parlamentti voi pyytää 
komissiota esittämään 
arviointikertomukset ja muut asiaan 
liittyvät metrologiakumppanuuden 
toimintaa koskevat tiedot asiasta 
vastaavalle valiokunnalleen.

Tarkistus 66

Ehdotus päätökseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee 
metrologiakumppanuudesta väliarvioinnin 
ja loppuarvioinnin Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman arviointien puitteissa 
asetuksen (EU)... [Horisontti Eurooppa -
asetus] 47 artiklan mukaisesti.

1. Komissio tekee 
metrologiakumppanuudesta väliarvioinnin 
ja loppuarvioinnin Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman arviointien puitteissa 
asetuksen (EU) 2021/695 47 artiklan 
mukaisesti avoimessa ja läpinäkyvässä 
menettelyssä valittujen ulkopuolisten 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustamana.
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Tarkistus 67

Ehdotus päätökseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioinneissa on tarkasteltava, 
miten metrologiakumppanuus täyttää 
tehtävänsä ja tavoitteensa, niiden on 
käsitettävä kaikki kumppanuuden toimet, ja 
niissä on arvioitava kumppanuuden 
Euroopan tason lisäarvoa, vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, mukaan lukien 
metrologiakumppanuuden avoimuus ja 
läpinäkyvyys, toteutettujen toimien 
merkityksellisyyttä sekä toimien 
johdonmukaisuutta ja/tai täydentävyyttä 
suhteessa asiaan liittyviin alueellisiin, 
kansallisiin ja unionin politiikkoihin, myös 
synergioita Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman muiden osien, kuten 
missioiden, klusterien ja temaattisten ja 
erityisohjelmien kanssa. Arvioinneissa on 
otettava huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä Euroopan että 
kansallisella tasolla, ja niihin on 
tarvittaessa sisällyttävä myös aiempien 
aloitteiden pitkän aikavälin tieteellisten, 
yhteiskunnallisten, taloudellisten ja 
teknologisten vaikutusten arviointi. Niihin 
on tarvittaessa sisällyttävä myös arvio 
tehokkaimmasta toimintatavasta tulevia 
toimia varten sekä 
metrologiakumppanuuden mahdollisen 
uusimisen merkityksellisyydestä ja 
johdonmukaisuudesta, kun otetaan 
huomioon yleiset poliittiset painopisteet ja 
tutkimuksen ja innovoinnin tukiympäristö, 
mukaan lukien metrologiakumppanuuden 
asemointi suhteessa muihin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmasta tuettaviin 
aloitteisiin.

2. Arvioinneissa on tarkasteltava, 
miten metrologiakumppanuus täyttää 
tehtävänsä ja tavoitteensa, niiden on 
käsitettävä kaikki kumppanuuden toimet, ja 
niissä on arvioitava kumppanuuden 
Euroopan tason lisäarvoa, vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta, mukaan lukien 
metrologiakumppanuuden avoimuus ja 
läpinäkyvyys, toteutettujen toimien (myös 
teollisuudessa toteutetut ja pk-yritysten 
toteuttamat) merkityksellisyyttä sekä 
toimien johdonmukaisuutta ja/tai 
täydentävyyttä suhteessa asiaan liittyviin 
alueellisiin, kansallisiin ja unionin 
politiikkoihin, myös synergioita Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman muiden osien, 
kuten muiden kumppanuuksien, 
missioiden, klusterien ja temaattisten ja 
erityisohjelmien kanssa. Komissio laatii 
tätä varten selkeät, yksinkertaiset ja 
konkreettiset suuntaviivat, joilla erilaiset 
synergiat (erityisesti ne, jotka liittyvät 
resurssien siirtoihin, vaihtoehtoiseen 
rahoitukseen, kumulatiiviseen 
rahoitukseen ja yhdennettyyn 
rahoitukseen) toteutetaan. Arvioinneissa 
on otettava huomioon sidosryhmien 
näkemykset sekä Euroopan että 
kansallisella tasolla, ja niihin on 
tarvittaessa sisällyttävä myös aiempien 
aloitteiden pitkän aikavälin tieteellisten, 
yhteiskunnallisten, taloudellisten, 
ympäristö- ja teknologisten vaikutusten 
arviointi. Niihin on tarvittaessa sisällyttävä 
myös arvio tehokkaimmasta 
toimintatavasta tulevia toimia varten sekä 
metrologiakumppanuuden mahdollisen 
uusimisen merkityksellisyydestä ja 
johdonmukaisuudesta, kun otetaan 
huomioon yleiset poliittiset painopisteet ja 
tutkimuksen ja innovoinnin tukiympäristö, 
mukaan lukien metrologiakumppanuuden 
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asemointi suhteessa muihin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmasta tuettaviin 
aloitteisiin. Näitä arviointeja 
suorittaessaan komissio ottaa täysin 
huomioon metrologiakumppanuuteen 
kohdistuvat hallinnolliset vaikutukset ja 
tekee parhaansa, jotta se voi keventää 
hallinnollista taakkaa ja varmistaa, että 
arviointiprosessi säilytetään 
yksinkertaisena ja täysin läpinäkyvänä.

Tarkistus 68

Ehdotus päätökseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkaisee ja levittää 
arviointien tulokset ja päätelmät ja esittää 
ne Euroopan parlamentille.

Tarkistus 69

Ehdotus päätökseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EURAMET lisää 
metrologiakumppanuudelle esitettyjä ja 
sen rahoittamia ehdotuksia koskevat 
tiedot asetuksen (EU) 2021/695 
50 artiklan mukaisesti perustettuun 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
yhteiseen tietokantaan.

Tarkistus 70

Ehdotus päätökseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EURAMETin on suojattava sellaiset 
luottamukselliset tiedot, joiden 

EURAMETin on suojattava sellaiset 
luottamukselliset tiedot, joiden 
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paljastaminen unionin toimielinten ja 
muiden unionin elinten, laitosten ja 
virastojen ulkopuolisille tahoille voisi 
haitata sen jäsenten tai 
metrologiakumppanuuden toimintaan 
osallistuvien etuja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 17 artiklan soveltamista. 
Tällaisia luottamuksellisia tietoja ovat 
muun muassa henkilötiedot, kaupalliset ja 
arkaluonteiset 
turvallisuusluokittelemattomat tiedot sekä 
turvallisuusluokitellut tiedot.

paljastaminen unionin toimielinten ja 
muiden unionin elinten, laitosten ja 
virastojen ulkopuolisille tahoille voisi 
haitata sen jäsenten tai 
metrologiakumppanuuden toimintaan 
osallistuvien etuja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 17 artiklan soveltamista. 
Tällaisia luottamuksellisia tietoja ovat 
muun muassa henkilötiedot, kaupalliset ja 
arkaluonteiset 
turvallisuusluokittelemattomat tiedot sekä 
turvallisuusluokitellut tiedot. Jos 
EURAMET ei paljasta tietoja, sen on 
ilmoitettava syy siihen.

Tarkistus 71

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EURAMETin, sen elinten ja 
henkilöstön sekä metrologiakumppanuuden 
elinten on vältettävä kaikkia eturistiriitoja 
toimiensa toteuttamisessa.

1. EURAMETin, sen elinten ja 
henkilöstön sekä metrologiakumppanuuden 
elinten on vältettävä kaikkia eturistiriitoja 
toimiensa toteuttamisessa. Jos eturistiriita 
todetaan, EURAMET julkistaa sen ja 
ryhtyy asianmukaisiin ja vaikuttaviin 
toimiin.

Tarkistus 72

Ehdotus päätökseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Metrologian 
kumppanuuskomitean, ohjausryhmän ja 
EURAMETin sihteeristön jäsenten on 
asetettava julkisesti saataville kattava 
ilmoitus ammatillisesta toiminnastaan, 
taloudellisista sidonnaisuuksistaan ja 
mahdollisista eturistiriidoistaan ja 
pidettävä se ajan tasalla. Ilmoituksissa on 
esitettävä yksinkertaisesti ja avoimesti 



RR\1236948FI.docx 39/45 PE692.641v02-00

FI

seuraavat tiedot:
a) jäsenen nimi ja ammatti ja hänen 
jäsenyyttään yksityisten yritysten, 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
yhdistysten hallituksissa tai komiteoissa 
koskevat yksityiskohdat;
b) jäsenen osakkuudet yrityksissä tai 
kumppanuuksissa, joilla on mahdollisesti 
vaikutuksia julkiseen politiikkaan tai 
joiden liiketoimiin henkilöllä on 
osakkuutensa vuoksi huomattava 
vaikutusvalta.
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PERUSTELUT

Johdanto

Teknologisen kehittyneisyyden ja ihmiskunnan kohtaamien haasteiden lisääntyessä myös 
tarkkojen mittausten tarve kasvaa. Jotta voimme edetä ja pysymme oikealla tiellä, meillä on 
oltava tehokkaita tapoja puuttua epävarmuuteen. Metrologia on tieteenala, jossa käsitellään 
kaikkia mittauksiin liittyviä teoreettisia ja käytännön näkökohtia ja joka on siten kaikkia 
tietämyksen aloja palveleva keskeinen väline. Sen ansiosta tiede toimii. Sen ansiosta 
teknologia toimii. Sen ansiosta yhteiskunnat kehittyvät. Metrologian avulla saamme 
käsityksen tilanteestamme, oli kyse sitten pandemian torjumisesta tai mullistavien muutosten, 
kuten vihreän ja digitaalisen siirtymän, toteuttamisesta.

Ehdotuksessaan ”unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään 
metrologiaa koskevaan eurooppalaiseen kumppanuuteen” komissio tunnustaa täysin 
metrologian merkityksen ”kaikkien tieteen ja teknologian alojen mahdollistajana” ja ”kaiken 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan keskeinen mahdollistajana”. Ehdotettu uusi 
kumppanuus jatkaa eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman (EMRP) ja 
eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelman (EMPIR) viitoittamalla 
menestyksekkäällä tiellä, mutta siinä nostetaan tavoitetasoa selvästi, jotta voidaan vastata 
uusiin haasteisiin. Näitä uusia haasteita ovat erityisesti ne, jotka liittyvät unionin muihin 
painopisteisiin, kuten ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma”, ”Ihmisten hyväksi toimiva 
talous”, ”Euroopan digitaalinen valmius”, ”Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen”, 
”Vahvempi EU maailmannäyttämöllä” ja ”Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle”.

Eurooppalaisen metrologiakumppanuuden selkeänä tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 
2030 mennessä eurooppalaiset metrologiaratkaisut vähintäänkin vastaavat maailman 
huippumaiden (Yhdysvallat, Kiina ja Intia) ratkaisuja. Siinä esitetään myös uusia suosituksia, 
jotka perustuvat riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden ryhmän vuonna 2017 
tekemään EMPIR-ohjelman väliarviointiin. 

Suositusten joukossa on muun muassa metrologian strategisen ulottuvuuden vahvistaminen 
siten, että kansalliset metrologialaitokset pitävät aiempaa paljon tiiviimpää yhteyttä muihin 
sidosryhmäyhteisöihin, yliopistojen ja teollisuuden kaltaisten sidosryhmien roolin 
vahvistaminen sekä metrologian sovellusten ennakoiva kehittäminen esiin nousevia 
tieteenaloja varten ja aiempaa suuremman huomion kiinnittäminen keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Esittelijä jakaa komission tilannearvion ja tavoitteet. Tässä mietinnössä esitetyt tarkistukset 
noudattavat näin ollen samaa linjaa, ja niillä lisätään erityisiä suosituksia, joilla esittelijä 
toivoo parantavansa entisestään jo valmiiksi hyvää ehdotusta. 

Periaatteet

Mietintöä määrittää periaate, jonka mukaan metrologia on tieteenala, joka hyödyttää kaikkia 
tietämyksen aloja ja joka vaikuttaa yhteiskuntaan ja talouteen ja jonka olisi siksi oltava muita 
avoimempi ja läpinäkyvämpi ja kaikkien sidosryhmien hyödynnettävissä. Julkisen sektorin 
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kumppanuuden ei pitäisi rajoittaa soveltamisalaansa ainoastaan keskitettyihin kansallisiin 
hankkeisiin. Kansallisten metrologialaitosten on päinvastoin aktiivisesti pyrittävä tekemään 
yhteistyötä muiden sidosryhmien ja etenkin yliopistomaailman ja teollisuuden kanssa 
erityisesti julkaisemalla avoimia ehdotuspyyntöjä ja noudattamalla toimintaperiaatetta, jonka 
mukaan merkityksellistä tietoa julkistetaan ennakoivasti. Kumppanuudella olisi myös 
tehostettava vuoropuhelua yhteiskunnan, sen toimijoiden ja kansalaisten kanssa, ja siksi 
sen olisi lisättävä niin tiedotus- ja viestintätoimiaan ja -kampanjoitaan kuin toimiaan 
osaamisen ja pätevyyksien vahvistamiseksi. Yhtä tärkeää on varmistaa hankkeiden 
johdonmukaisuus Euroopan unionin painopisteiden ja etenkin vihreän ja digitaalisen 
siirtymän kanssa. On voitava luoda yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla synergioita ja 
täydentävyyksiä unionin tavoitteiden, politiikkojen ja ohjelmien sekä erityisesti alueellisten 
rahastojen, InvestEU-ohjelman ja elpymis- ja palautumistukirahaston kanssa. Kumppanuuden 
olisi edistettävä ja palkittava tieteellistä huippuosaamista ja tuettava tutkimus- ja 
innovointitulosten käyttöönottoa ja järjestelmällistä käyttöä. Uuden ohjausryhmän jäseniksi 
olisi siksi otettava asiaan liittyvien sidosryhmien edustajia, ja ohjausryhmän olisi 
varmistettava, että metrologiakumppanuuden toiminnan yhteyttä tieteeseen vahvistetaan. 
Tätä vuorovaikutusta edistetään komission ehdotuksen mukaisesti niin alkuvaiheessa 
kehittämällä asiaan liittyviä metrologian sovelluksia kuin loppuvaiheessa hyödyntämällä 
ohjausryhmän antamia parannettuja tieteellisiä lausuntoja panoksen antamiseksi metrologian 
kumppanuuskomitean työhön.

Keskeiset toimenpiteet:

Olemme määrittäneet seuraavat viisi keskeistä toimintalinjaa edellä mainittujen 
painopisteiden toteuttamiseksi: avoimuus ja läpinäkyvyys, tehostettu vuoropuhelu 
yhteiskunnan kanssa, yksinkertaistaminen, johdonmukaisuus ja synergiat sekä 
tiedeyhteyden vahvistaminen.

--------

1) Avoimuus ja läpinäkyvyys
– kaikki toimet ja toiminnat valitaan avointen, läpinäkyvien ja kilpailuun 

perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella; samoja perusteita olisi sovellettava 
eurooppalaisten metrologiaverkostojen valinnan yhteydessä;

– uudet tulokkaat, erityisesti pk-yritykset, yliopistot ja tutkimusorganisaatiot, olisi 
otettava tiiviimmin mukaan toimintaan;

– samalla sijalla olevien ehdotusten käsittelyyn sovellettaviin edellytyksiin voi 
kuulua lisäperusteita, jotta voidaan palkita pk-yritysten osallistuminen, 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen noudattaminen ja mahdollisimman laajan 
maantieteellisen moninaisuuden huomioon ottaminen.

2) Tehostettu vuoropuhelu yhteiskunnan kanssa
– ehdotuspyyntöjen näkyvyyttä lisätään, ja metrologiakumppanuuden olisi 

julkaistava ne asianmukaisissa tietokannoissa kaikkien muiden Horisontti 
Eurooppa -aloitteiden tavoin;

– kumppanuuden toimintaa ja sen hankkeiden tuloksia olisi edistettävä tavalla, jolla 
laajennetaan osallistumista ja edistetään maantieteellistä moninaisuutta, ja siksi 
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olisi keskityttävä erityisiin toimenpiteisiin tietoisuuden lisäämiseksi sekä koulutus- 
ja levitystoimien ja -kampanjoiden edistämiseksi;

– kumppanuudella on hyvät mahdollisuudet myötävaikuttaa erityisosaamiseen 
liittyvien puutteiden vähentämiseen unionissa, ja siksi sen olisi oltava aktiivisesti 
yhteydessä asianomaisiin sidosryhmiin jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksien luomiseksi sekä vihreän ja digitaalisen 
siirtymän valmistelemiseksi.

3) Yksinkertaistaminen
– hallinnolliset vaikutukset olisi aina otettava huomioon, erityisesti toistuvien 

arviointien yhteydessä, jotka olisi pidettävä yksinkertaisina ja läpinäkyvinä; 
kumppanuuden olisi aina pidettävä tavoitteenaan hallinnollisen rasituksen 
keventämisen;

– hallintomenot olisi sovitettava Horisontti Eurooppa -puiteohjelman menoihin, ja 
ne eivät saa ylittää viittä prosenttia kokonaistalousarviosta.

4) Johdonmukaisuus ja synergiat
– suhteessa unionin strategisiin painopisteisiin, erityisesti vihreää kehitystä ja dataa 

koskeviin unionin strategioihin liittyviin painopisteisiin; 
– suhteessa kaikkiin asiaan liittyviin ohjelmiin ja rahastoihin, erityisesti alueellisiin 

(EAKR, ESR+, EMKR ja maaseuturahasto) mutta myös elpymis- ja 
palautumistukivälineeseen perustuviin ohjelmiin ja rahastoihin, joita voidaan 
käyttää myös kansallisten rahoitusosuuksien täydentämiseen;

– suhteessa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman muihin kumppanuuksiin, 
yhteisyrityksiin, missioihin ja välineisiin;

– tehokkaiden synergioiden tukemiseksi komission olisi laadittava selkeät, 
yksinkertaiset ja konkreettiset suuntaviivat, joilla edistetään erilaisten synergioiden 
(eli resurssien siirtojen, vaihtoehtoisen rahoituksen, kumulatiivisen rahoituksen ja 
yhdennetyn rahoituksen) aikaansaamista.

5) Tiedeyhteyden vahvistaminen
– tieteellinen huippuosaaminen on taattava kunnioittamalla akateemista vapautta ja 

edistämällä tieteellisen luotettavuuden korkeinta vaatimustasoa;
– kumppanuuden kaikessa toiminnassa on otettava huomioon uusin tieteellinen 

näyttö ja perustutkimuksen tulokset, ja kumppanuuden on tuettava unionissa 
tuotettujen tutkimus- ja innovointitulosten käyttöönottoa ja järjestelmällistä 
käyttöä;

– metrologiakumppanuuden ohjausryhmään ei kuulu aktiivisesti tiedemaailmassa 
toimivia jäseniä, ja mietinnössä ehdotetaan siksi jäsenten lukumäärän nostamista 
18:aan, joista kuusi edustaa Euroopan tiedeyhteisöä;

– Euroopan tiedeyhteisön edustajat voivat tarjota riippumatonta neuvontaa ja 
riippumattomia arvioita työohjelmassa käsiteltävistä tieteellisistä painopisteistä ja 
seurata metrologia-alaan liittyvillä aloilla saavutettua tieteellistä edistystä;

– jotta perustutkimus voidaan kytkeä tiiviimmin soveltavaan tutkimukseen 
tosiasiallisen innovaatiojatkumon luomiseksi ja sen myötä yhteistoimintaan 
perustuvien sovellusten edistämiseksi niin alku- kuin loppupäässä, 
metrologiakumppanuuden olisi pyrittävä kehittämään järjestelmällisempää 
synergiaa yhteistyöhön perustuvaa tutkimusta koskevien työohjelmien ja Euroopan 
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tutkimusneuvoston kanssa;
– metrologiakumppanuuden olisi viime kädessä tehtävä yhteistyötä myös 

lahjakkuuksien kierrättämisen tehostamiseen pyrkivien toimijoiden kanssa ja 
autettava torjumaan aivovuotoa. 
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