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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή επιχείρηση ECSEL σχετικά με την κοινή επιχείρηση ECSEL 
(Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και 
συστήματα για την ευρωπαϊκή 
πρωτοπορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η κοινή επιχείρηση ENIAC που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 200722 εφάρμοσε με επιτυχία 
ένα ερευνητικό θεματολόγιο για την 
ενίσχυση των σχετικών τομέων της 
νανοηλεκτρονικής στους οποίους η 
Ευρώπη βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά 
της μέσω της μόχλευσης επενδύσεων σε 
θέματα προτεραιότητας και μέσω της 
συμμετοχής ολόκληρου του 
οικοσυστήματος.

(10) Η κοινή επιχείρηση ENIAC 
(Ηλεκτρονικός Αριθμητικός 
Ολοκληρωτής Αναλυτής και 
Υπολογιστής) που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 200722

εφάρμοσε με επιτυχία ένα ερευνητικό 
θεματολόγιο για την ενίσχυση των 
σχετικών τομέων της νανοηλεκτρονικής 
στους οποίους η Ευρώπη βελτίωσε την 
ανταγωνιστικότητά της μέσω της 
μόχλευσης επενδύσεων σε θέματα 
προτεραιότητας και μέσω της συμμετοχής 
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ολόκληρου του οικοσυστήματος.

__________________ __________________
22 ΕΕ L 30, 04.02.2008, σ. 21. 22 ΕΕ L 30, 04.02.2008, σ. 21

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
θα πρέπει να ασκεί επί της κοινής 
επιχείρησης ECSEL τις ίδιες εξουσίες 
όπως εκείνες που ασκούνται έναντι της 
Επιτροπής.

(25) Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
θα πρέπει να ασκεί επί της κοινής 
επιχείρησης ECSEL τις ίδιες εξουσίες 
όπως εκείνες που ασκούνται έναντι της 
Επιτροπής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι λογαριασμοί των οργανισμών 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του εν λόγω 
κανονισμού θα πρέπει να εξετάζονται από 
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, ο οποίος 
πρόκειται να γνωμοδοτήσει, μεταξύ 
άλλων, σχετικά με την αξιοπιστία των 

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 287 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών που έχουν συσταθεί από την 
Ένωση μπορεί να αποκλείει την εξέταση 
των λογαριασμών του συνόλου των 
εσόδων και των δαπανών των εν λόγω 
θεσμικών οργάνων, οργάνων ή 
οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012, οι λογαριασμοί των οργανισμών 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του εν λόγω 
κανονισμού θα πρέπει να εξετάζονται από 
ανεξάρτητο φορέα ελέγχου, ο οποίος 
πρόκειται να γνωμοδοτήσει, μεταξύ 
άλλων, σχετικά με την αξιοπιστία των 
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λογαριασμών και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 
Η αποφυγή της επανάληψης της εξέτασης 
των λογαριασμών δικαιολογεί το ότι οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

λογαριασμών και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. 
Παρά την εν λόγω γνωμοδότηση, η οποία 
δεν συνιστά λογιστικό έλεγχο, οι 
λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL θα πρέπει πάντως να υπόκεινται 
σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία», συστήνεται 
κοινή επιχείρηση, κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «Κοινή επιχείρηση ECSEL») για 
μια περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά 
συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία», συστήνεται 
κοινή επιχείρηση, κατά την έννοια του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής «κοινή επιχείρηση ECSEL 
(Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και 
συστήματα για την ευρωπαϊκή 
πρωτοπορία)») για μια περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων για βασικές αγορές και για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων, αποσκοπώντας στη 
διατήρηση της Ευρώπης στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας 
και εκμετάλλευσης, ενισχύοντας τις 
δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργώντας 

(γ) να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα 
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και 
συστημάτων για βασικές αγορές και για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών 
προκλήσεων, αποσκοπώντας στη 
διατήρηση της Ευρώπης στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας 
και βιομηχανικής και εμπορικής
εκμετάλλευσης, ενισχύοντας τις 
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οικονομική ανάπτυξη και αυξάνοντας την 
απασχόληση στην Ένωση·

δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργώντας 
οικονομική ανάπτυξη και αυξάνοντας την 
απασχόληση στην Ένωση·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να ευθυγραμμίσει στρατηγικές με τα 
κράτη μέλη για την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
στήριξης με την αποτροπή της άσκοπης 
αλληλοεπικάλυψης και της 
αποσπασματικότητας των προσπαθειών και 
τη διευκόλυνση της συμμετοχής φορέων 
που ασχολούνται με την έρευνα και την 
καινοτομία·

(δ) να ευθυγραμμίσει στρατηγικές με τα 
κράτη μέλη για την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
στήριξης με την αποτροπή της άσκοπης 
αλληλοεπικάλυψης και του 
κατακερματισμού των προσπαθειών, την 
εφαρμογή ενός απλουστευμένου μοντέλου 
λειτουργίας και μέτρων απλούστευσης και 
τη διευκόλυνση της συμμετοχής φορέων 
που ασχολούνται με την έρευνα και την 
καινοτομία·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 
απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του 
άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
για την ανάθεση των σχετικών εξουσιών 
της αρμόδιας επί των διορισμών αρχής 
στον εκτελεστικό διευθυντή και τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, 
απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων και του 
άρθρου 6 του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
για την ανάθεση των σχετικών εξουσιών 
της αρμόδιας επί των διορισμών αρχής 
στον εκτελεστικό διευθυντή και τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω 
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ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάζει περαιτέρω τις αρμοδιότητές 
του.

ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει έκθεση στην 
επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τις κατ’ ανάθεση 
αρμοδιότητες και έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάζει περαιτέρω αυτές τις 
αρμοδιότητές του.

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο με βάση 
αξιοκρατικά κριτήρια και τις 
τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και 
την επάρκεια και πείρα του στους 
σχετικούς τομείς, από κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνεται από την 
Επιτροπή αφού διεξαγάγει ανοικτό και 
διαφανή διαγωνισμό μετά τη δημοσίευση 
πρόσκλησης για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το 
διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση την 
κοινή σύσταση της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και 
της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού.

Πριν από τον διορισμό του ο υποψήφιος 
που έχει επιλεγεί από το διοικητικό 
συμβούλιο απαντά στις ερωτήσεις των 
μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
σύστασής της ο εκτελεστικός διευθυντής 
θεσπίζει για την κοινή επιχείρηση:

- στρατηγική για την καταπολέμηση της 
απάτης,

- στρατηγική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων 
και

- στρατηγική για την προστασία των 
καταγγελλόντων παρατυπίες.
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Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
εκάστη στρατηγική στο διοικητικό 
συμβούλιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
θεσπίζει τακτική διενέργεια επανεξέτασης 
εκάστης στρατηγικής και των 
αντίστοιχων κανόνων εφαρμογής αυτής. 
Η πρώτη επανεξέταση διενεργείται εντός 
6 μηνών από την καθιέρωση των τριών 
στρατηγικών. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται να αναστείλει 
προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό 
διευθυντή των αρμοδιοτήτων που ανήκουν 
στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος 
μεταβίβασε περαιτέρω και να τις ασκήσει 
το ίδιο ή να τις αναθέσει σε ένα από τα 
μέλη του ή σε ένα μέλος του προσωπικού 
της κοινής επιχείρησης ECSEL εκτός του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται να αναστείλει 
προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό 
διευθυντή των αρμοδιοτήτων που ανήκουν 
στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος 
μεταβίβασε περαιτέρω και να τις ασκήσει 
το ίδιο ή να τις αναθέσει σε ένα από τα 
μέλη του ή σε ένα μέλος του προσωπικού 
της κοινής επιχείρησης ECSEL εκτός του 
εκτελεστικού διευθυντή. Το διοικητικό 
συμβούλιο πληροφορεί γραπτώς την 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με αυτές τις αποφάσεις 
αναστολής εντός 5 εργάσιμων ημερών, 
εξηγεί λεπτομερώς τους λόγους και 
προσδιορίζει τους κανόνες υλοποίησης 
των νέων ή προσωρινών διατάξεων όσον 
αφορά τη διαχείριση της κοινής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το προσωπικό της κοινής επιχείρησης 
ECSEL απαρτίζεται από έκτακτους και
συμβασιούχους υπαλλήλους.

5. Το προσωπικό της κοινής επιχείρησης 
ECSEL απαρτίζεται από έκτακτους και 
συμβασιούχους υπαλλήλους. Η κοινή 
επιχείρηση ECSEL λαμβάνει τα 
κατάλληλα διοικητικά μέτρα, μεταξύ 
άλλων μέσω κατάρτισης και στρατηγικών 
πρόληψης, για την αποφυγή φαινομένων 
σύγκρουσης συμφερόντων, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που 
παρουσιάζονται μετά τη λήξη της 
περιόδου απασχόλησης (ήτοι 
μεταπήδηση από τον δημόσιο στον 
ιδιωτικό τομέα, χρήση εμπιστευτικών 
πληροφοριών κ.λπ.).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 
απόφαση για τον καθορισμό κανόνων 
σχετικά με την απόσπαση εθνικών 
εμπειρογνωμόνων στην κοινή επιχείρηση 
ECSEL και τη χρήση ασκουμένων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 
απόφαση για τον καθορισμό κανόνων 
σχετικά με την απόσπαση εθνικών 
εμπειρογνωμόνων στην κοινή επιχείρηση 
ECSEL και τη χρήση ασκουμένων, ιδίως 
προς αποφυγή δυνητικών συγκρούσεων 
συμφερόντων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, 
η κοινή επιχείρηση ECSEL αποκαθιστά, 
σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, τυχόν 

2. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, 
η κοινή επιχείρηση ECSEL αποκαθιστά, 
σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, τυχόν 
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ζημίες που προκαλεί το προσωπικό της 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ζημίες που προκαλούν το προσωπικό της ή 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL αποτελεί μέρος της 
απαλλαγής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 319 της Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της 
κοινής επιχείρησης ECSEL χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου ακολουθώντας
διαδικασία συγκρίσιμη προς εκείνη που 
προβλέπεται στο άρθρο 319 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στα άρθρα 164 έως 166 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, βασίζεται δε στην 
έκθεση λογιστικού ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαδικασία για 
την απαλλαγή ορίζεται στους 
οικονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
προκύπτουν από τη φύση της κοινής 
επιχείρησης ως σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα τη 
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στον 
προϋπολογισμό της. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει τους ετήσιους 
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λογαριασμούς και τον ισολογισμό του 
προηγούμενου έτους στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο λογιστικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο βασίζεται στα 
εν λόγω έγγραφα και διενεργείται 
επιτόπου. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αρνηθεί τη χορήγηση απαλλαγής, ο 
εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την 
παραίτησή του στο διοικητικό συμβούλιο 
το οποίο λαμβάνει την τελική του 
απόφαση σε συνάρτηση με τις 
περιστάσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκ των υστέρων έλεγχοι Λογιστικοί έλεγχοι

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τη διασφάλιση συνοχής, η Επιτροπή
δύναται να αποφασίσει τη διενέργεια των 
ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

2. Για τη διασφάλιση συνοχής, ο 
εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής 
ασκεί επί της κοινής επιχείρησης τις ίδιες 
εξουσίες με εκείνες που ασκούνται όσον 
αφορά την Επιτροπή και δύναται να 
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αποφασίσει τη διενέργεια των ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής 
επιχείρησης μπορεί να διαμορφώσει 
ικανότητα εσωτερικού ελέγχου για την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των διεργασιών 
διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού 
ελέγχου και διακυβέρνησης της κοινής 
επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα 
παρέχει τις διαπιστώσεις και τις 
συστάσεις του ως βάση για την 
κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων, η οποία θα υποδεικνύει 
τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου 
στα συστήματα διαχείρισης και 
πληροφοριών, θα συνιστά αντίμετρα προς 
αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών και 
θα διατυπώνει επιφυλάξεις, εάν είναι 
αναγκαίο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
διενεργεί τακτικά λογιστικούς ελέγχους, 
όχι μόνο σχετικά με τη συμμόρφωση αλλά 
και σχετικά με την απόδοση των 
δραστηριοτήτων και των εταίρων της 
κοινής επιχείρησης βάσει εγγράφων ή 
επιτόπιων ελέγχων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα μέλη του προσωπικού της κοινής 
επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής 
και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
επισημαίνουν στην OLAF, άνευ 
χρονοτριβής και χωρίς να μπορεί να τεθεί 
υπό αμφισβήτηση η ευθύνη τους ως 
αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης, τις 
απάτες που υποπίπτουν στην αντίληψή 
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 
ή εντολών τους. Εάν δεν τηρήσουν την 
υποχρέωση αυτή και δεν γνωστοποιήσουν 
στην OLAF απάτη που υπέπεσε στην 
αντίληψή τους, καθίστανται προσωπικά 
υπεύθυνοι για τις συνέπειες της απάτης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η κοινή επιχείρηση ECSEL 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
της και των εξωτερικών και των εντός 
των εγκαταστάσεών της εργαζομένων 
εμπειρογνωμόνων της, από κοινού με τις 
αντίστοιχες δηλώσεις συμφερόντων τους 
και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται σε 
συστηματική βάση.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη της ECSEL και η 
Επιτροπή θα καλούνται εφεξής «δημόσιες 
αρχές» της κοινής επιχείρησης ECSEL.

3. Τα κράτη μέλη της ECSEL και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλούνται εφεξής 
«δημόσιες αρχές» της κοινής επιχείρησης 
ECSEL.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οιαδήποτε ιδιωτική οντότητα που 
επιθυμεί να συμμετάσχει στους στόχους 
της κοινής επιχείρησης ECSEL δύναται 
να ζητήσει να προσχωρήσει στις ενώσεις 
AENEAS, ARTEMISIA ή EPoSS. 
Οιαδήποτε απόρριψη αίτησης από 
ιδιωτική ένωση πρέπει να αιτιολογείται 
και να κοινοποιείται άνευ χρονοτριβής 
στη Επιτροπή Προσφυγή κατά αυτής της 
απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του 
διοικητικού συμβουλίου

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 απευθύνεται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Θα αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη 
δυνητική προστιθέμενη αξία του 

3. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 απευθύνεται στο διοικητικό 
συμβούλιο. Θα αξιολογεί τις αιτήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη 
δυνητική προστιθέμενη αξία του 
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υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ECSEL. 
Στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την 
αίτηση.

υποψηφίου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της κοινής επιχείρησης ECSEL. 
Στη συνέχεια αποφασίζει σχετικά με την 
αίτηση. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να 
αντιταχθεί στην προσχώρηση, εκτός εάν 
πρόκειται για κράτος μέλος της ΕΕ.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ECSEL. Η 
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες έπειτα από την 
κοινοποίηση στα λοιπά μέλη, ύστερα από 
την οποία το πρώην μέλος απαλλάσσεται 
από κάθε υποχρέωση εκτός των όσων έχουν 
ήδη εγκριθεί ή αναληφθεί από την κοινή 
επιχείρηση ECSEL πριν από την 
κοινοποίηση της παραίτησής του.

4. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους 
της κοινής επιχείρησης ECSEL. Αυτή η
παραίτηση καθίσταται οριστική και 
ανέκκλητη έξι μήνες μετά τη σχετική
κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη. Εν 
συνεχεία το αποχωρούν μέλος 
απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις 
πλην των υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει ή 
αναλάβει η κοινή επιχείρηση ECSEL πριν 
από την κοινοποίηση της παραίτησης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ανοίγει λογαριασμός 
για τη διευθέτηση των οικονομικών 
υποχρεώσεων που υφίστανται μεταξύ του 
μέλους που αποχωρεί και της κοινής 
επιχείρησης ECSEL.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει 
πρόεδρο για περίοδο τουλάχιστον ενός 
έτους.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει με 
φανερή ψηφοφορία πρόεδρο για περίοδο 
τουλάχιστον ενός έτους.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις 
συσκέψεις, αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα 
ψήφου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να
συμμετέχει στις συσκέψεις χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 7 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προβλέπει αποτελεσματικό 
σύστημα προειδοποίησης για περιπτώσεις 
όπου υπάρχει ένδειξη σοβαρής ανησυχίας 
λόγω του ότι το διοικητικό συμβούλιο 
μπορεί να προτίθεται να λάβει αποφάσεις 
που θα ήταν ασύμβατες με την εντολή της 
κοινής επιχείρησης ECSEL, θα 
παραβίαζαν την ενωσιακή νομοθεσία ή 
θα αντέβαιναν σε στόχους της ενωσιακής 
πολιτικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
Επιτροπή θέτει επίσημα το ζήτημα στο 
διοικητικό συμβούλιο και του ζητεί να μη 
λάβει την εν λόγω απόφαση, εάν δεν έχει 
προηγουμένως δοθεί ικανοποιητική 
εξήγηση. Εάν το διοικητικό συμβούλιο 
αρνηθεί να συμμορφωθεί προς το αίτημα, 
η Επιτροπή ενημερώνει επίσημα το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για το θέμα αυτό προκειμένου 
να υπάρξει ταχεία αντίδραση. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το 
διοικητικό συμβούλιο να μην εφαρμόσει 
την επίμαχη απόφαση για όσο διάστημα 
οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων 
συζητούν το θέμα.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο από 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνεται από 
την Επιτροπή, εφαρμόζοντας μια ανοικτή 
και διάφανη διαδικασία επιλογής. Η 
Επιτροπή συνεργάζεται κατά περίπτωση 
με εκπροσώπους από τα άλλα μέλη της 
κοινής επιχείρησης ECSEL κατά τη 
διαδικασία επιλογής.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο με βάση 
αξιοκρατικά κριτήρια και τις 
τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και 
την επάρκεια και πείρα του στους 
σχετικούς τομείς, από κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνεται από την 
Επιτροπή αφού διεξαγάγει ανοικτό και 
διαφανή διαγωνισμό μετά τη δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το 
διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος 
που έχει επιλεγεί από το διοικητικό 
συμβούλιο απαντά στις ερωτήσεις των 
μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό 
συμβούλιο τους ετήσιους λογαριασμούς·

(δ) καταρτίζει τους ετήσιους 
λογαριασμούς που πρόκειται να 
υποβληθούν προς έγκριση στο διοικητικό 
συμβούλιο·
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) διοργανώνει τη δημόσια πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, βάσει της οποίας 
το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον 
ανεξάρτητο φορέα λογιστικού ελέγχου 
στον οποίο θα ανατεθεί το καθήκον να 
υποβάλει τη γνωμοδότηση που προβλέπει 
το άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
σύστασής της ο εκτελεστικός διευθυντής 
θεσπίζει για την κοινή επιχείρηση:

- στρατηγική για την καταπολέμηση της 
απάτης,

- στρατηγική για την πρόληψη και τη 
διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων 
και

- στρατηγική για την προστασία των 
καταγγελλόντων παρατυπίες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
όλες τις στρατηγικές στο διοικητικό 
συμβούλιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
θεσπίζει τακτική διενέργεια επανεξέτασης 
εκάστης στρατηγικής και των 
αντίστοιχων κανόνων εφαρμογής αυτής. 
Η πρώτη επανεξέταση διενεργείται εντός 
6 μηνών από την καθιέρωση των τριών 
στρατηγικών. 



AD\1014680EL.doc 19/22 PE521.741v03-00

EL

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν ανταποκρίνεται 
στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον 
αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως το 
μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για τη διόρθωση της παράλειψης. 
Εάν η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί εντός 
του ορισθέντος διαστήματος, ο 
εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η 
ιδιότητα του μέλους που δεν 
συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν 
άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του.

5. Σε περίπτωση που μέλος της κοινής 
επιχείρησης ECSEL δεν ανταποκρίνεται 
στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον 
αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, ο εκτελεστικός 
διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως το 
μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό 
διάστημα για τη διόρθωση της παράλειψης. 
Εάν η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί εντός 
του ορισθέντος διαστήματος, ο 
εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η 
ιδιότητα του μέλους που δεν 
συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν 
άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί σε ένα πρώτο στάδιο 
να αναστείλει το δικαίωμα ψήφου 
οιουδήποτε μέλους το οποίο δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του, αφού προβεί σε 
ακρόασή του και αφού του έχει παράσχει 
τη δυνατότητα να συμμορφωθεί.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 21 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Στον ετήσιο προϋπολογισμό μπορεί να 
κατατίθενται διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 
του/της, σύμφωνα με τους οικονομικούς 
κανόνες της κοινής επιχείρησης ECSEL.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 
του/της, σύμφωνα με τους οικονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στην κοινή 
επιχείρηση ECSEL.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL εξετάζονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL αποτελούν αντικείμενο 
γνωμοδότησης που συντάσσεται από 
ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012. Η εν λόγω γνωμοδότηση 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ως μέρος 
της διαδικασίας απαλλαγής.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τμήμα 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ECSEL δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο οικείο πρόγραμμα εργασίας του, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει υπόψη, 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 
λογιστικού ελέγχου, τις εργασίες που 
εκτελούνται δυνάμει του προηγούμενου 



AD\1014680EL.doc 21/22 PE521.741v03-00

EL

εδαφίου.
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