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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Дял 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно съвместното предприятие 
ECSEL

относно съвместното предприятие 
ECSEL (Electronic Components and 
Systems for European Leadership –
Електронни компоненти и системи 
за водещи позиции на Европа)

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Със съвместното предприятие 
ENIAC, създадено с Регламент (ЕО) 
№ 72/2008 на Съвета от 20 декември 
2007 г.22, бе успешно изпълнена 
научноизследователска програма, като 
бе оказана подкрепа на съответните 
области в наноелектрониката, в които 
Европа подобри своята 
конкурентоспособност чрез 
мобилизиране на инвестиции в 
приоритетни области и ангажиране на 
цялата екосистема.

(10) Със съвместното предприятие 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer), създадено с 
Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 
20 декември 2007 г.22, беше успешно 
изпълнена научноизследователска 
програма, като беше оказана подкрепа 
на съответните области в 
наноелектрониката, в които Европа 
подобри своята конкурентоспособност 
чрез мобилизиране на инвестиции в 
приоритетни области и ангажиране на 
цялата екосистема.
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__________________ __________________
22 ОВ L 22, 4.2.2008 г., стр. 21. 22 ОВ L 22, 4.2.2008 г., стр. 21.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява същите 
правомощия по отношение на 
съвместното предприятие ECSEL като 
тези, които упражнява спрямо 
Комисията.

(25) Вътрешният одитор на Комисията 
следва да упражнява същите 
правомощия по отношение на 
съвместното предприятие ECSEL като 
тези, които упражнява спрямо 
Комисията. Същото се отнася и за 
Европейската сметна палата и 
Европейския парламент.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 отчетите на 
органите по член 209 от посочения 
регламент трябва да се проверят от 
независим одитен орган, който дава 
становище, inter alia, относно 
надеждността на отчетите, както и за 

(26) В съответствие с член 287, 
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 отчетите на 
органите по член 209 от посочения 
регламент трябва да се проверят от 
независим одитен орган, който дава 
становище, inter alia, относно 
надеждността на отчетите, както и за 
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законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. За да се 
избегне двойното разглеждане на
отчетите на съвместното предприятие 
ECSEL, те не следва да бъдат предмет 
на проверка от Сметната палата.

законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. Независимо 
от това становище, което не 
представлява одит, отчетите на 
съвместното предприятие ECSEL следва 
да бъдат предмет на проверка от 
Сметната палата.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изпълнението на съвместната 
технологична инициатива за 
„Електронни компоненти и системи за 
водещи позиции на Европа“ се създава 
съвместно предприятие по смисъла на 
член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие ECSEL“) за периода до 
31 декември 2024 г.

1. За изпълнението на съвместната 
технологична инициатива за 
„Електронни компоненти и системи за 
водещи позиции на Европа“ се създава 
съвместно предприятие по смисъла на 
член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(наричано по-долу „съвместно 
предприятие ECSEL“ (Electronic 
Components and Systems for European 
Leadership)) за периода до 31 декември 
2024 г.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да гарантира, че електронните 
компоненти и системи са налични на 
ключовите пазари и за справяне с 
обществените предизвикателства, като 
целта е Европа да остане в авангарда на 
технологичното развитие и се преодолее 
пропастта между научните изследвания 
и експлоатацията, да се укрепва 
капацитетът за иновации и се създава 
икономически растеж и ръст на 

в) да гарантира, че електронните 
компоненти и системи са налични на 
ключовите пазари и за справяне с 
обществените предизвикателства, като 
целта е Европа да остане в авангарда на 
технологичното развитие и се преодолее 
пропастта между научните изследвания 
и промишлената и търговската 
експлоатация, да се укрепва 
капацитетът за иновации и се създава 
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заетостта в Съюза; икономически растеж и ръст на 
заетостта в Съюза;

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да съгласува с държавите членки 
стратегиите за привличане на частни 
инвестиции и за подпомагане 
постигането на ефективност на 
публичната подкрепа, като се избягва 
ненужното дублиране и 
разпокъсаността на усилията и се 
улеснява включването на 
заинтересовани участници в научни 
изследвания и иновации;

г) да съгласува с държавите членки 
стратегиите за привличане на частни 
инвестиции и за подпомагане 
постигането на ефективност на 
публичната подкрепа, като се избягва 
ненужното дублиране и 
разпокъсаността на усилията, прилага 
се опростен модел на функциониране 
и мерки за опростяване и се улеснява 
включването на заинтересовани 
участници в научни изследвания и 
иновации;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно 
процедурата, предвидена в член 110 от 
същия правилник, управителният съвет 
взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и определя условията, при 
които делегираните правомощия могат 
да бъдат оттеглени. Изпълнителният 
директор е упълномощен от своя страна 

На основание член 2, параграф 1 от 
Правилника за длъжностните лица и 
член 6 от Условията за работа на 
другите служители и съгласно 
процедурата, предвидена в член 110 от 
същия правилник, управителният съвет 
взема решение за делегиране на 
съответните правомощия на орган по 
назначаването на изпълнителния 
директор и определя условията, при 
които делегираните правомощия могат 
да бъдат оттеглени. Изпълнителният 
директор докладва на следващото 
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да делегира тези правомощия на други 
лица.

заседание на управителния съвет 
относно делегираните правомощия и
е упълномощен от своя страна да 
делегира тези правомощия на други 
лица.

Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет въз 
основа на своите качества и доказани 
административни и управленски 
умения, както и съответната 
компетентност и опит, от списък с 
кандидати, предложени от 
Комисията въз основа на общ конкурс, 
проведен при условията на 
прозрачност, след публикуването на 
покана за изразяване на интерес в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и на други места. 
Управителният съвет взема решения 
в съответствие със становището на 
Европейския парламент въз основа на 
обща препоръка от комисията по 
промишленост, изследвания и 
енергетика и комисията по 
бюджетен контрол.

Преди да бъде назначен, избраният от 
управителния съвет кандидат 
отговаря на въпросите на членовете 
на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика и 
комисията по бюджетен контрол на 
Европейския парламент.

В срок до шест месеца от 
създаването на съвместното 
предприятие изпълнителният 
директор утвърждава стратегиите 
на предприятието:

– за борба с измамите,

– за предотвратяване и управление на 
конфликти на интереси, и

– за защита на лицата, подаващи 
сигнали за нередности.

Изпълнителният директор представя 
всяка стратегия на управителния 
съвет. Изпълнителният директор 
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организира извършването на редовен 
преглед на всяка стратегия и 
съответните правила за нейното 
прилагане. Първото преразглеждане 
се извършва в срок до шест месеца 
след утвърждаването на трите 
стратегии. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При наличие на изключителни 
обстоятелства управителният съвет 
може да реши временно да оттегли 
делегираните на изпълнителния 
директор правомощия на орган по 
назначаването, както и тези, които той е 
делегирал вторично, и да ги упражнява 
пряко или да ги делегира на някой от 
членовете си или на служител на 
съвместното предприятие ECSEL, 
различен от изпълнителния директор.

При наличие на изключителни 
обстоятелства управителният съвет 
може чрез мотивирано решение да 
реши временно да оттегли делегираните 
на изпълнителния директор правомощия 
на орган по назначаването, както и тези, 
които той е делегирал вторично, и да ги 
упражнява пряко или да ги делегира на 
някой от членовете си или на служител 
на съвместното предприятие ECSEL, 
различен от изпълнителния директор.
Управителният съвет информира 
писмено Комисията и Европейския 
парламент в срок от пет работни дни 
относно подобни решения за временно 
оттегляне, като предоставя 
подробни основания и уточнява 
правилата за прилагане на нови или 
временни разпоредби по отношение на 
управлението на съвместното 
предприятие.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Персоналът на съвместното 
предприятие ECSEL се състои от срочно 
наети служители и договорно наети 
служители.

5. Персоналът на съвместното 
предприятие ECSEL се състои от срочно 
наети служители и договорно наети 
служители. Съвместното 
предприятие ECSEL предприема 
подходящи административни мерки, 
наред с другото чрез стратегии за 
обучение и превенция, за 
предотвратяване на конфликтите на 
интереси, включително по въпроси, 
касаещи периода след прекратяване 
на трудовото правоотношение (като 
„въртящи се врати“, „вътрешна 
информация“ и др.)

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет приема решение 
за определяне на правила за 
командироването на национални 
експерти в съвместното предприятие 
ECSEL и за използването на стажанти.

2. Управителният съвет приема решение 
за определяне на правила за 
командироването на национални 
експерти в съвместното предприятие 
ECSEL и за използването на стажанти, 
по-специално с цел да се избегнат 
потенциални конфликти на 
интереси.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие 
ECSEL възстановява всяка вреда, 

2. В случай на извъндоговорна 
отговорност съвместното предприятие 
ECSEL възстановява всяка вреда, 
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причинена от членовете на неговия 
персонал при изпълнението на 
задълженията им, в съответствие с 
общите принципи на правото, 
характерни за законодателството на 
държавите членки.

причинена от членовете на неговия 
персонал или членовете на 
управителния съвет при изпълнението 
на задълженията им, в съответствие с 
общите принципи на правото, 
характерни за законодателството на 
държавите членки.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовата вноска на 
Съюза в съвместното предприятие 
ECSEL е част от освобождаването от 
отговорност, предоставяно от
Европейския парламент по препоръка на 
Съвета, на Комисията в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 319 от 
Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета на 
съвместното предприятие ECSEL се 
предоставя от Европейския парламент 
по препоръка на Съвета, в съответствие 
с процедура, сравнима с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и членове 164, 165 и 166 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета, и въз основа на одитния 
доклад на Сметната палата. Във 
финансовите правила на 
съвместното предприятие се посочва 
процедурата, която се прилага при 
освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, 
като се отчитат особеностите, 
произтичащи от естеството на 
съвместното предприятие като 
публично-частно партньорство, и по-
специално участието на частния 
сектор в неговия бюджет. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В срок до два месеца след 
приключване на всяка финансова 
година изпълнителният директор 
предоставя годишния отчет и 
баланса за предходната година на 
Европейската сметна палата. 
Извършваният от Сметната палата 
одит се основава на тези документи и 
се осъществява на място. 

Изменение15

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В случай че Европейският 
парламент откаже да го освободи от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, 
изпълнителният директор подава 
оставка пред управителния съвет, 
който взема окончателно решение в 
зависимост от обстоятелствата.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последващи одити Одити
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед да се осигури съгласуваност, 
Комисията може да реши да извърши 
одитите, посочени в параграф 1.

2. С оглед да се осигури съгласуваност,
вътрешният одитор на Комисията
упражнява по отношение на 
съвместното предприятие същите 
правомощия като правомощията, 
упражнявани по отношение на 
Комисията, и може да реши да 
извърши одитите, посочени в 
параграф 1.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. Управителният съвет на 
съвместното предприятие може да 
създаде структура за вътрешен одит, 
която да оценява ефикасността и 
ефективността на управлението на 
риска, вътрешния контрол и 
процесите на управление на 
съвместното предприятие.
Вътрешният одитор представя 
своите заключения и препоръки като 
основа за изготвянето на годишния 
доклад за дейността, в който се 
посочват слабостите на вътрешния 
контрол на системите за управление 
и информация, препоръчват се 
ответни мерки за справяне с тези 
слабости и ако е необходимо, се 
изразяват резерви.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Европейската сметна палата 
извършва редовно одити не само 
относно спазването, но и относно 
изпълнението на дейностите на 
съвместното предприятие и неговите 
партньори, въз основа на документи 
или на проверки на място.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Членовете на персонала на 
съвместното предприятие, 
изпълнителният директор и 
членовете на управителния съвет 
уведомяват OLAF – незабавно и без 
тяхната отговорност да може да 
бъде поставяна под въпрос в резултат 
на това – за измамите, които са им 
станали известни при изпълнението 
на техните задължения или функции. 
Ако не спазят това задължение, те 
носят лична отговорност за 
последствията от измамата, която 
им е станала известна и за която не 
са информирали OLAF.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Съвместното предприятие ECSEL 
публикува на своя уебсайт списък на 
членовете на своя управителен съвет 
и на външните и вътрешните си 
експерти, заедно със съответните им 
декларации за интереси и 
автобиографии. Протоколите от 
заседанията на управителния съвет 
се публикуват редовно.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение – раздел 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите — членки на ECSEL 
заедно с Комисията са наричани по-
долу „публични органи“ на съвместното 
предприятие ECSEL.

3. Държавите – членки на ECSEL,
заедно с Европейския съюз са наричани 
по-долу „публични органи“ на 
съвместното предприятие ECSEL.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всеки частен субект, който желае 
да участва в целите на съвместното 
предприятие ECSEL, може да 
отправи искане за членство в 
сдруженията AENEAS, ARTEMISIA 
или EPoSS. Решенията за отказ на 
членство от частно сдружение 
трябва да бъдат мотивирани и 
незабавно съобщени на Комисията, 
като те могат да бъдат обжалвани 
пред управителния съвет.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко заявление за членство в 
съвместното предприятие ECSEL в 
съответствие с параграф 2 се изпраща до 
управителния съвет. Той преценява 
заявлението, като отчита значимостта и 
потенциалната добавена стойност на 
кандидата за постигането на целите на 
съвместното предприятие ECSEL. След 
това съветът взема решение относно 
заявлението.

3. Всяко заявление за членство в 
съвместното предприятие ECSEL в 
съответствие с параграф 2 се изпраща до 
управителния съвет. Той преценява 
заявлението, като отчита значимостта и 
потенциалната добавена стойност на 
кандидата за постигането на целите на 
съвместното предприятие ECSEL. След 
това съветът взема решение относно 
заявлението. Комисията има право да 
възрази срещу членството, освен 
когато става въпрос за държава –
членка на ЕС.

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение – раздел 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие ECSEL. Прекратяването 
влиза в сила шест месеца след
изпращането на уведомление до другите 
членове и е необратимо. Считано от 
този момент бившият член се 
освобождава от всякакви задължения, 
различни от тези, които са одобрени или 
поети от съвместното предприятие 
ECSEL преди уведомяването за 
прекратяване на членството.

4. Всеки член може да прекрати 
членството си в съвместното 
предприятие ECSEL. Прекратяването 
влиза в сила шест месеца след 
изпращането на уведомление до другите 
членове и е необратимо. Считано от 
този момент бившият член се 
освобождава от всякакви задължения, 
различни от тези, които са одобрени или 
поети от съвместното предприятие 
ECSEL преди уведомяването за 
прекратяване на членството. В случай 
на прекратяване на членството се 
открива сметка за уреждане на 
финансовите задължения между 
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члена, прекратяващ членството си, и 
съвместното предприятие ECSEL.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение – раздел 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет избира 
председател за период от най-малко 
една година.

2. Управителният съвет избира с явно 
гласуване председател за период от най-
малко една година.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение – раздел 6 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнителният директор има право да 
участва в разискванията, но няма право 
на глас.

Изпълнителният директор може да 
участва в разискванията без право на 
глас.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение – раздел 6 – параграф 3 – алинея 7 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предвижда ефективна 
система за предупреждение, в случай 
че е налице признак за сериозни 
опасения, че управителният съвет 
може да вземе решения, които не 
съответстват на мандата на 
съвместното предприятие ECSEL, 
които биха нарушили 
законодателството на Съюза или 
биха били в противоречие с целите на 
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политиката на Съюза. При подобни 
случаи Комисията повдига официално 
въпроса пред управителния съвет и 
отправя искане до него да се въздържа 
от приемане на съответното 
решение, ако не бъде предоставено 
задоволително обяснение. Ако 
управителният съвет откаже да 
изпълни искането, Комисията 
уведомява официално Европейския 
парламент и Съвета за това, за да 
даде възможност за бърз отговор. 
Комисията може да поиска от 
управителния съвет временно да се 
въздържи от прилагане на спорното 
решение, докато представителите на 
институциите обсъждат въпроса.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение – раздел 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с кандидати, предложени от 
Комисията, след открита и прозрачна 
процедура за подбор. Комисията 
привлича представители на другите 
членове на съвместното предприятие 
ECSEL за участие в процедурата за 
подбор, когато е целесъобразно.

1. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет въз 
основа на своите качества и доказани 
административни и управленски 
умения, както и съответната 
компетентност и опит, от списък с 
кандидати, предложени от Комисията
въз основа на общ конкурс, проведен 
при условията на прозрачност, след
публикуването на покана за 
изразяване на интерес в Официален 
вестник на Европейския съюз и на 
други места. Управителният съвет 
взема решения в съответствие със 
становището на Европейския 
парламент.

Преди да бъде назначен, избраният от 
управителния съвет кандидат 
отговаря на въпросите на членовете 
на комисията по промишленост, 
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изследвания и енергетика и 
комисията по бюджетен контрол на 
Европейския парламент.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение 1 – раздел 9 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) представя на управителния съвет 
за одобрение годишния финансов отчет;

г) съставя годишния финансов отчет, 
който се представя на управителния 
съвет за одобрение;

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение – раздел 9 – параграф 4 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) организира процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, въз 
основа на която управителният 
съвет определя независимия одитен 
орган, на когото ще бъде възложено 
изготвянето на становището по реда 
на член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение – раздел 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 а. В срок до шест месеца от 
създаването на съвместното 
предприятие изпълнителният 
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директор утвърждава стратегиите 
на предприятието:

– за борба с измамите,

– за предотвратяване и управление на 
конфликти на интереси, и

– за защита на лицата, подаващи 
сигнали за нередности.

Изпълнителният директор представя 
всяка стратегия на управителния 
съвет. Изпълнителният директор 
организира извършването на редовен 
преглед на всяка стратегия и 
съответните правила за нейното 
прилагане. Първото преразглеждане 
се извършва в срок до шест месеца 
след утвърждаването на трите 
стратегии. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение – раздел 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако член на съвместното предприятие 
ECSEL не изпълни задълженията си по 
отношение на своята договорена 
финансова вноска, изпълнителният 
директор го уведомява писмено за това 
и определя разумен срок, в който 
задължението да бъде изпълнено. Ако 
пропуските не бъдат отстранени в 
рамките на посочения срок, 
изпълнителният директор свиква 
заседание на управителния съвет, на 
което се решава дали членството на 
неизправния член трябва да бъде 
прекратено или трябва да бъдат 
предприети други мерки, докато той 
изпълни своите задължения.

5. Ако член на съвместното предприятие 
ECSEL не изпълни задълженията си по 
отношение на своята договорена 
финансова вноска, изпълнителният 
директор го уведомява писмено за това 
и определя разумен срок, в който 
задължението да бъде изпълнено. Ако 
пропуските не бъдат отстранени в 
рамките на посочения срок, 
изпълнителният директор свиква 
заседание на управителния съвет, на 
което се решава дали членството на 
неизправния член трябва да бъде 
прекратено или трябва да бъдат 
предприети други мерки, докато той 
изпълни своите задължения.
Управителният съвет може 
първоначално да отнеме правото на 
глас на всеки член, който не изпълнява 
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своите задължения, след като го е 
изслушал и му е дал възможност за 
отстраняване на проблемите.

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение – раздел 21 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Годишният бюджет може да бъде 
предмет на коригиращи бюджети.

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение – раздел 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор ежегодно 
докладва на управителния съвет за 
изпълнението на своите задължения в 
съответствие с финансовите правила на 
съвместното предприятие ECSEL.

1. Изпълнителният директор ежегодно 
докладва на управителния съвет за 
изпълнението на своите задължения в 
съответствие с финансовите правила, 
приложими по отношение на 
съвместното предприятие ECSEL.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение – раздел 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL се разглеждат от 
независим одитен орган, както е 
определено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4. Независим одитен орган изготвя 
становище относно отчетите на 
съвместното предприятие ECSEL, както 
е определено в член 60, параграф 5 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Това становище се съобщава на 
Европейския парламент и на Съвета в 
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рамките на процедурата по 
освобождаване от отговорност.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение – раздел 22 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отчетите на съвместното 
предприятие ECSEL не подлежат на 
проверка от страна на Сметната 
палата.

В своята работна програма Сметната 
палата взема предвид, в съответствие 
с международните стандарти за 
одит, дейностите, извършени при 
прилагането на предходния параграф.
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