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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

RÅDETS FORORDNING RÅDETS FORORDNING

om fællesforetagendet ECSEL om fællesforetagendet ECSEL 
(Elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab) 

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fællesforetagendet ENIAC, som blev 
oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 72/2008 af 20. december 200722, var en 
vellykket gennemførelse af en 
forskningsdagsorden, som styrkede 
relevante områder inden for 
nanoelektronik, hvor Europa forbedrede sin 
konkurrenceevne ved at mobilisere 
investeringer på prioriterede områder og 
ved at inddrage hele økosystemet.

(10) Fællesforetagendet ENIAC (akronym 
for Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer), som blev 
oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 72/2008 af 20. december 200722, var en 
vellykket gennemførelse af en 
forskningsdagsorden, som styrkede 
relevante områder inden for 
nanoelektronik, hvor Europa forbedrede sin 
konkurrenceevne ved at mobilisere 
investeringer på prioriterede områder og 
ved at inddrage hele økosystemet.

__________________ __________________
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22 EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21. 22 EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Kommissionens interne revisor har 
samme beføjelser over for 
fællesforetagendet ECSEL som over for 
Kommissionen.

(25) Kommissionens interne revisor har 
samme beføjelser over for 
fællesforetagendet ECSEL som over for 
Kommissionen. Det samme bør gælde for 
Den Europæiske Revisionsret og Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 
eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 
om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Målet om at undgå 
dobbeltarbejde i forbindelse med revision 
af regnskaber begrunder, at

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 
eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 
om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Uanset indholdet af 
denne udtalelse, der ikke er en revision, 
bør fællesforetagendet ECSEL's 
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fællesforetagendet ECSEL's regnskaber 
ikke skal revideres af Revisionsretten.

regnskaber revideres af Revisionsretten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ vedrørende 
elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab oprettes der herved et 
fællesforetagende, jf. artikel 187 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, (i det følgende benævnt 
"fællesforetagendet ECSEL") for perioden 
indtil den 31. december 2024.

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ vedrørende 
elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab oprettes der herved et 
fællesforetagende, jf. artikel 187 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, (herefter 
"fællesforetagendet ECSEL" (akronym for 
Electronic Components and Systems for 
European Leadership)) for perioden indtil 
den 31. december 2024.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at elektronikkomponenter og 
-systemer er tilgængelige på vigtige 
markeder og til at løse 
samfundsproblemstillinger for at sikre 
Europas førerposition i den teknologiske 
udvikling, bygge bro over kløften mellem 
forskning og udnyttelse, styrke 
innovationskapaciteten og skabe 
økonomisk vækst og arbejdspladser i Den 
Europæiske Union

c) at sikre, at elektronikkomponenter og 
-systemer er tilgængelige på vigtige 
markeder og til at løse 
samfundsproblemstillinger for at sikre 
Europas førerposition i den teknologiske 
udvikling, bygge bro over kløften mellem 
forskning og den industrielle og 
kommercielle udnyttelse, styrke 
innovationskapaciteten og skabe 
økonomisk vækst og arbejdspladser i Den 
Europæiske Union



PE521.741v03-00 6/20 AD\1014680DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at koordinere strategier med 
medlemsstaterne med henblik på at 
mobilisere private investeringer og bidrage 
til sunde offentlige finanser ved at undgå 
unødig overlapning og fragmentering af 
indsatsen samt lette deltagelsen for aktører 
involveret i forskning og innovation

d) at koordinere strategier med 
medlemsstaterne med henblik på at 
mobilisere private investeringer og bidrage 
til sunde offentlige finanser ved at undgå 
unødig overlapning og fragmentering af 
indsatsen, anvende en forenklet 
driftsmodel og indføre 
forenklingsforanstaltninger samt lette 
deltagelsen for aktører involveret i 
forskning og innovation

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i Den 
Europæiske Union vedtager bestyrelsen en 
afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
samme vedtægt og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, der tillægger den administrerende 
direktør de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes. 
Den administrerende direktør bemyndiges 
til at subdelegere disse beføjelser.

I overensstemmelse med artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i Den 
Europæiske Union vedtager bestyrelsen en 
afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
samme vedtægt og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, der tillægger den administrerende 
direktør de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes. 
Den administrerende direktør aflægger på 
det efterfølgende møde i bestyrelsen 
rapport om delegationen af beføjelser og
bemyndiges til at subdelegere disse 
beføjelser.

Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen på grundlag af fortjenester 
og dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige færdigheder samt 
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relevante kvalifikationer og erfaring og på 
grundlag af en kandidatliste, der 
udarbejdes af Kommissionen efter en 
åben og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure, der følger efter 
offentliggørelsen af en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser både i Den 
Europæiske Unions Tidende og 
andetsteds. Bestyrelsen træffer sin 
beslutning i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets udtalelse baseret på 
en fælles anbefaling fra Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi og 
Budgetkontroludvalget.

Den kandidat, som bestyrelsen udvælger, 
besvarer, før han/hun bliver udnævnt, 
spørgsmål fra medlemmerne af Europa-
Parlamentets Udvalg om Industri, 
Forskning og Energi og 
Budgetkontroludvalg.

Den administrerende direktør udarbejder 
for fællesforetagendet og inden seks 
måneder efter dettes oprettelse:

– en strategi for bekæmpelse af svig

– en strategi for forebyggelse og 
håndtering af interessekonflikter og

– en strategi for beskyttelse af 
whistleblowers.

Den administrerende direktør fremlægger 
hver strategi for bestyrelsen. Den 
administrerende direktør sørger for, at der 
regelmæssigt foretages evalueringer af 
hver strategi og de respektive 
gennemførelsesregler. Den første 
evaluering finder sted senest seks 
måneder efter fastlæggelsen af de tre 
strategier. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen 
beslutte midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 
direktør, og de beføjelser, denne måtte 
have subdelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller til et andet medlem af personalet i 
fællesforetagendet ECSEL end den 
administrerende direktør.

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen 
ved begrundet afgørelse beslutte 
midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 
direktør, og de beføjelser, denne måtte 
have subdelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller til et andet medlem af personalet i 
fællesforetagendet ECSEL end den 
administrerende direktør. Bestyrelsen 
underretter inden fem arbejdsdage 
skriftligt Kommissionen og Europa-
Parlamentet om sådanne beslutninger om 
at suspendere 
ansættelsesmyndighedsbeføjelserne, giver 
en detaljeret begrundelse herfor og 
angiver de nærmere gennemførelsesregler 
for nye bestemmelser eller 
overgangsbestemmelser, hvad angår 
forvaltningen af fællesforetagendet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fællesforetagendet ECSEL's personale 
består af midlertidigt ansatte og 
kontraktansatte.

5. Fællesforetagendet ECSEL's personale 
består af midlertidigt ansatte og 
kontraktansatte. Fællesforetagendet 
ECSEL træffer passende administrative 
foranstaltninger, bl.a. ved hjælp af 
uddannelses- og forebyggelsesstrategier, 
med henblik på at undgå 
interessekonflikter, herunder vedrørende 
situationen efter fratrædelse (f.eks. 
"svingdørsproblematikken", 
"insiderinformation" m.m.).
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der 
fastlægger bestemmelser for udstationering 
af nationale eksperter til fællesforetagendet 
ECSEL og for anvendelsen af praktikanter.

2. Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der 
fastlægger bestemmelser for udstationering 
af nationale eksperter til fællesforetagendet 
ECSEL og for anvendelsen af praktikanter, 
navnlig for at undgå mulige 
interessekonflikter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår ansvar uden for 
aftaleforhold skal fællesforetagendet 
ECSEL i overensstemmelse med de 
almindelige retsgrundsætninger, 
medlemsstaterne har til fælles, erstatte 
skader, som dets ansatte har forvoldt under 
udøvelsen af deres hverv.

2. For så vidt angår ansvar uden for 
aftaleforhold skal fællesforetagendet 
ECSEL i overensstemmelse med de 
almindelige retsgrundsætninger, 
medlemsstaterne har til fælles, erstatte 
skader, som dets ansatte og 
bestyrelsesmedlemmerne har forvoldt 
under udøvelsen af deres hverv.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for budgetgennemførelsen for 
så vidt angår Unionens bidrag til
fællesforetagendet ECSEL gives som en 
del af den decharge, der gives af Europa-
Parlamentet efter henstilling fra Rådet til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i traktatens artikel 319.

1. Decharge for budgetgennemførelsen i
fællesforetagendet ECSEL gives af 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra 
Rådet i henhold til en procedure, der er i 
tråd med den procedure, der er nedfældet 
i artikel 319 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
artikel 164 til 166 i Europa-Parlamentets 



PE521.741v03-00 10/20 AD\1014680DA.doc

DA

og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 og på grundlag af 
Revisionsrettens revisionsrapport. Den 
procedure, der skal følges ved afgørelse 
om decharge, fastlægges i 
fællesforetagendets finansielle 
bestemmelser. Der tages heri navnlig 
hensyn til de særlige forhold, der følger af 
fællesforetagendets særlige karakter af 
offentlig-privat partnerskab og især af 
den private sektors bidrag til budgettet. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægger den 
administrerende direktør den årlige 
resultatopgørelse og balance for det 
foregående år for Den Europæiske 
Revisionsret. Den af Revisionsretten 
foretagne revision skal være baseret på 
bilag og foretages på stedet. 

Ændringsforslag15

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis Europa-Parlamentet nægter at 
give decharge, indgiver den 
administrerende direktør sin 
afskedsbegæring til bestyrelsen, og 
bestyrelsen træffer sin afgørelse alt efter 
omstændighederne.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende revisioner Revisioner

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartethed kan 
Kommissionen vælge at udføre de 
revisioner, der er omhandlet i stk. 1.

2. For at sikre ensartethed har 
Kommissionens interne revisor samme 
beføjelser over for fællesforetagendet som 
over for Kommissionen og kan vælge, at 
udføre de revisioner, der er omhandlet i 
stk. 1.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fællesforetagendets bestyrelse kan 
oprette en intern revisionskapacitet med 
henblik på at evaluere effektiviteten i 
risikostyringen, den interne kontrol og 
ledelsesprocesserne i fællesforetagendet. 
Den interne revisor bidrager med sine 
konstateringer og henstillinger til den 
årlige aktivitetsrapport, der indeholder en 
angivelse af svaghederne i forvaltnings-
og informationssystemerne, anbefaler 
korrigerende foranstaltninger til at 
afhjælpe disse svagheder og tager om 
nødvendigt forbehold.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Revisionsretten foretager 
regelmæssige revisioner ved hjælp af 
bilagskontrol og kontrolbesøg på stedet af 
fællesforetagendet og dets partneres 
aktiviteter, hvad angår både graden af 
overholdelse og resultater.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fællesforetagendets personale, den 
administrerende direktør og bestyrelsen 
underretter straks OLAF om den svig, de 
måtte få kendskab til i deres arbejde eller i 
udøvelsen af deres mandat, og dette uden 
at de på grund af denne underretning 
pådrager sig et ansvar. Lever de ikke op til 
denne forpligtelse, bliver de personligt 
ansvarlige for følgerne af den svig, de har 
fået kendskab til, og som de ikke har 
underrettet OLAF om.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fællesforetagendet ECSEL 
offentliggør på sit websted en liste over 
medlemmerne af sin bestyrelse og over 
sine eksterne og interne eksperter 
sammen med deres respektive 
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interesseerklæringer og CV'er. 
Referaterne fra bestyrelsesmøderne 
offentliggøres systematisk.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ECSEL-medlemsstaterne og 
Kommissionen benævnes i det følgende 
fællesforetagendet ECSEL's "offentlige 
myndigheder".

3. ECSEL-medlemsstaterne og Den 
Europæiske Union benævnes i det 
følgende fællesforetagendet ECSEL's 
"offentlige myndigheder".

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver privat enhed, der tilslutter sig 
fællesforetagendet ECSEL's 
målsætninger, kan anmode om at blive 
medlem af AENEAS, ARTEMISIA eller 
EpoSS. Afslår en privat sammenslutning, 
skal afgørelsen være begrundet og straks 
meddeles Kommission. Afgørelsen kan 
indklages for bestyrelsen.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En eventuel ansøgning om medlemskab 
af fællesforetagendet ECSEL i henhold til 
stk. 2 stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen 

3. En eventuel ansøgning om medlemskab 
af fællesforetagendet ECSEL i henhold til 
stk. 2 stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen 
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behandler ansøgningen og vurderer 
ansøgerens relevans og potentielle 
merværdi, for så vidt angår indsatsen for at 
nå fællesforetagendet ECSEL's mål. Den 
træffer derefter afgørelse om ansøgningen.

behandler ansøgningen og vurderer 
ansøgerens relevans og potentielle 
merværdi, for så vidt angår indsatsen for at 
nå fællesforetagendet ECSEL's mål. Den 
træffer derefter afgørelse om ansøgningen. 
Kommissionen har ret til at gøre 
indsigelse, undtagen hvis ansøgningen 
kommer fra en af Unionens 
medlemsstater.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert medlem kan opsige sit 
medlemskab af fællesforetagendet ECSEL. 
Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft 
seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer er underrettet herom. Det 
tidligere medlem løses pr. denne dato fra 
alle forpligtelser bortset fra dem, 
fællesforetagendet ECSEL har godkendt 
eller påtaget sig før medlemmets opsigelse.

4. Ethvert medlem kan opsige sit 
medlemskab af fællesforetagendet ECSEL. 
Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft 
seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer er underrettet herom. Det 
tidligere medlem løses pr. denne dato fra 
alle forpligtelser bortset fra dem, 
fællesforetagendet ECSEL har godkendt 
eller påtaget sig før medlemmets opsigelse. 
Opsiger et medlem sit medlemskab, 
opgøres dets finansielle forpligtelser over 
for fællesforetagendet ECSEL.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vælger sin formand for en 
periode på mindst et år.

2. Bestyrelsen vælger sin formand ved 
åben afstemning for en periode på mindst 
et år.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 6 – afsnit 3 – underafsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør har ret til at
deltage i drøftelserne, men har ikke
stemmeret.

Den administrerende direktør kan deltage i 
drøftelserne uden stemmeret.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 6 – afsnit 3 – underafsnit 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger en effektiv 
varslingsmekanisme for de tilfælde, hvor 
der opstår anledning til alvorlig tvivl om, 
hvorvidt bestyrelsen er i gang med at 
træffe beslutninger, der ikke er omfattet 
af fællesforetagendet ECSEL´s mandat, 
er en overtrædelse af EU-retten eller er i 
modstrid med EU´s politiske 
målsætninger. I sådanne tilfælde tager 
Kommissionen sagen op formelt med 
bestyrelsen og anmoder den om at afstå 
fra at vedtage den pågældende beslutning, 
hvis der ikke gives en tilfredsstillende 
forklaring. Hvis bestyrelsen nægter at 
efterkomme denne anmodning, 
underretter Kommissionen formelt 
Europa-Parlamentet og Rådet herom, så 
der kan reageres hurtigt. Kommissionen 
kan anmode bestyrelsen om midlertidigt at 
undlade at gennemføre den anfægtede 
beslutning, så længe repræsentanterne for 
institutionerne drøfter spørgsmålet.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 8 – afsnit 1 – underafsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen på grundlag af en 
kandidatliste, der udarbejdes af 
Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure.
Kommissionen inddrager i relevant 
omfang repræsentanter fra de andre 
medlemmer af fællesforetagendet ECSEL 
i udvælgelsesproceduren.

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen på grundlag af fortjenester 
og dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige færdigheder samt 
relevante kvalifikationer og erfaring og på 
grundlag af en kandidatliste, der 
udarbejdes af Kommissionen efter en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure, 
der følger efter offentliggørelsen af en 
indkaldelse af interessetilkendegivelser 
både i Den Europæiske Unions Tidende 
og andetsteds. Bestyrelsen træffer sin 
beslutning i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets udtalelse.

Den kandidat, som bestyrelsen udvælger, 
besvarer, før han/hun bliver udnævnt, 
spørgsmål fra medlemmerne af Europa-
Parlamentets Udvalg om Industri, 
Forskning og Energi og 
Budgetkontroludvalg.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 9 – afsnit 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forelægge årsregnskabet for bestyrelsen 
til vedtagelse

d) foretage den årlige regnskabsopgørelse 
og forelægge årsregnskabet for bestyrelsen 
til vedtagelse

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 9 – afsnit 4 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) organisere det offentlige udbud, på 
grundlag af hvilket bestyrelsen udpeger 
det uafhængige revisionsorgan, der får til 
opgave at fremlægge den udtalelse, der er 
omhandlet i artikel 60, stk. 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 9 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den administrerende direktør 
udarbejder for fællesforetagendet og 
inden seks måneder efter dettes oprettelse:

– en strategi for bekæmpelse af svig

– en strategi for forebyggelse og 
håndtering af interessekonflikter og

– en strategi for beskyttelse af 
whistleblowers.

Den administrerende direktør fremlægger 
hver strategi for bestyrelsen. Den 
administrerende direktør sørger for, at der 
regelmæssigt foretages evalueringer af 
hver strategi og de respektive 
gennemførelsesregler. Den første 
evaluering finder sted senest seks 
måneder efter fastlæggelsen af de tre 
strategier. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 16 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et medlem af fællesforetagendet 
ECSEL ikke overholder sine forpligtelser 
vedrørende aftalte finansielle bidrag, 
meddeler den administrerende direktør 
dette skriftligt og fastsætter en rimelig frist, 
inden for hvilken misligholdelsen kan 
bringes til ophør. Såfremt situationen ikke 
afhjælpes inden fristens udløb, indkalder 
den administrerende direktør til et 
bestyrelsesmøde med henblik på at 
beslutte, om det misligholdende medlem 
skal fratages sit medlemskab, eller om der 
skal træffes andre foranstaltninger, indtil 
medlemmet overholder sine forpligtelser.

5. Hvis et medlem af fællesforetagendet 
ECSEL ikke overholder sine forpligtelser 
vedrørende aftalte finansielle bidrag, 
meddeler den administrerende direktør 
dette skriftligt og fastsætter en rimelig frist, 
inden for hvilken misligholdelsen kan 
bringes til ophør. Såfremt situationen ikke 
afhjælpes inden fristens udløb, indkalder 
den administrerende direktør til et 
bestyrelsesmøde med henblik på at 
beslutte, om det misligholdende medlem 
skal fratages sit medlemskab, eller om der 
skal træffes andre foranstaltninger, indtil 
medlemmet overholder sine forpligtelser. 
Ethvert medlem, der ikke opfylder sine 
forpligtelser, kan i første omgang og efter 
at være blevet hørt, og efter at en 
betalingsordning er blevet foreslået 
medlemmet, få sin stemmeret suspenderet 
af bestyrelsen.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 21 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der kan fremsættes 
ændringsbudgetter til det årlige budget.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 22 – afsnit 1 – underafsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør aflægger 
hvert år beretning for bestyrelsen om sit 
arbejde i overensstemmelse med 

1. Den administrerende direktør aflægger 
hvert år beretning for bestyrelsen om sit 
arbejde i overensstemmelse med de 
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fællesforetagendet ECSEL's finansielle 
regler.

finansielle regler, der er gældende for 
fællesforetagendet ECSEL.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 22 – afsnit 4 – underafsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af et uafhængigt 
revisionsorgan i overensstemmelse med 
artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

4. Et uafhængigt revisionsorgan 
udarbejder en udtalelse om regnskabet for 
fællesforetagendet ECSEL i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Denne udtalelse fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet i forbindelse med 
dechargeproceduren.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag – afdeling 22 – afsnit 4 – underafsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL skal ikke revideres af 
Revisionsretten.

I sit arbejdsprogram tager Revisionsretten 
i overensstemmelse med internationale 
revisionsnormer højde for det arbejde, der 
er udført i medfør af det foregående 
afsnit.
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