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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS NÕUKOGU MÄÄRUS

ühisettevõtte ECSEL kohta ühisettevõtte „Euroopa juhtpositsiooni 
tugevdamine elektroonikakomponentide 
ja -süsteemide toel”, edaspidi „ECSEL”
kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 72/200822 loodud 
ühisettevõte ENIAC rakendas edukalt 
teadusuuringute tegevuskava, millega 
tugevdati nanoelektroonika asjaomaseid 
valdkondi, kus Euroopa parandas oma 
konkurentsivõimet, suurendades 
investeeringuid esmatähtsate teemade 
puhul ja osaledes kogu ökosüsteemis.

(10) Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 72/200822 loodud 
ühisettevõte ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator Analyser and 
Computer) rakendas edukalt 
teadusuuringute tegevuskava, millega 
tugevdati nanoelektroonika asjaomaseid 
valdkondi, kus Euroopa parandas oma 
konkurentsivõimet, suurendades 
investeeringuid esmatähtsate teemade 
puhul ja osaledes kogu ökosüsteemis.

__________________ __________________
22 ELT L 30, 4.2.2008, lk 21. 22 ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjoni siseaudiitoril peaksid 
ühisettevõtte ECSEL suhtes olema 
samasugused volitused, nagu tal on 
komisjoni suhtes.

(25) Komisjoni siseaudiitoril peaksid 
ühisettevõtte ECSEL suhtes olema 
samasugused volitused, nagu tal on 
komisjoni suhtes. Sama peaks kehtima ka 
Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa 
Parlamendi suhtes.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et nende 
organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude ja 
kulude kohta kontrollib kontrollikoda.
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse ja 
nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta.
Raamatupidamisaruannete kontrollimise 
dubleerimise vältimiseks on põhjendatud, 
et ühisettevõtte ECSEL
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et nende 
organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude ja 
kulude kohta kontrollib kontrollikoda.
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse ja 
nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta.
Hoolimata kõnealusest arvamusest, mis ei 
ole audit, on põhjendatud, et ühisettevõtte 
ECSEL raamatupidamisaruanded tuleb 
ikkagi esitada kontrollimiseks 
kontrollikojale.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et rakendada ühist 
tehnoloogiaalgatust „Euroopa 
juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide 
toel”, asutatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 tähenduses ühisettevõte
(edaspidi „ühisettevõte ECSEL”) 
perioodiks, mis kestab kuni 31. detsembrini 
2024.

1. Selleks et rakendada ühist 
tehnoloogiaalgatust „Euroopa 
juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide 
toel”, asutatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 tähenduses ühisettevõte
(edaspidi „ühisettevõte ECSEL”
(Electronic Components and Systems for 
European Leadership)) perioodiks, mis 
kestab kuni 31. detsembrini 2024.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada elektroonikakomponentide ja -
süsteemide kättesaadavus peamiste turgude 
jaoks ja ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks, et hoida Euroopa 
tehnoloogia arengus esikohal, kaotada lõhe 
teadusuuringute ja nende uuringute 
tulemuste rakendamise vahel, suurendada 
innovatsioonivõimet ning tekitada liidus 
majanduse ja tööhõive kasv;

(c) tagada elektroonikakomponentide ja -
süsteemide kättesaadavus peamiste turgude 
jaoks ja ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks, et hoida Euroopa 
tehnoloogia arengus esikohal, kaotada lõhe 
teadusuuringute ja nende uuringute 
tulemuste tööstusliku ja kaubandusliku
rakendamise vahel, suurendada 
innovatsioonivõimet ning tekitada liidus 
majanduse ja tööhõive kasv;

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kooskõlastada strateegiad (d) kooskõlastada strateegiad 
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liikmesriikidega, et meelitada ligi 
erasektori investeeringuid ja aidata 
tõhustada avaliku sektori toetust, vältides 
tarbetut jõupingutuste dubleerimist ja 
killustamist ning hõlbustades 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas tegutsejate osalemist;

liikmesriikidega, et meelitada ligi 
erasektori investeeringuid ja aidata 
tõhustada avaliku sektori toetust, vältides 
tarbetut jõupingutuste dubleerimist ja 
killustamist, kohaldada lihtsustatud 
toimimismudeleid ja 
lihtsustamismeetmeid, ning hõlbustades 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas tegutsejate osalemist;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab kooskõlas Euroopa Liidu 
ametnike personalieeskirjade artikliga 110 
vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ning 
liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklil 6 ning millega 
delegeeritakse asjaomased ametisse 
nimetava asutuse volitused tegevdirektorile 
ja määratakse kindlaks tingimused, mille 
alusel võib delegeeritud volitused peatada.
Tegevdirektoril on õigus neid volitusi edasi 
delegeerida.

Juhatus võtab kooskõlas Euroopa Liidu 
ametnike personalieeskirjade artikliga 110 
vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ning 
liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklil 6 ning millega 
delegeeritakse asjaomased ametisse 
nimetava asutuse volitused tegevdirektorile 
ja määratakse kindlaks tingimused, mille 
alusel võib delegeeritud volitused peatada.
Tegevdirektor annab delegeeritud 
volitustest juhatusele aru järgmisel 
juhatuse koosolekul ja tal on õigus neid 
volitusi edasi delegeerida.

Komisjoni esitatud kandidaatide loetelust 
valib tegevdirektori tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja 
juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi 
ja kogemusi silmas pidades Euroopa 
Liidu Teatajas ja mujal avaldatud 
osalemiskutsete põhjal korraldatud avatud 
ja läbipaistva konkursi alusel ning 
nimetab ametisse juhatus. Juhatus võtab 
otsuse vastu kooskõlas Euroopa 
Parlamendi arvamusega, mis põhineb 
tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja 
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eelarvekontrollikomisjoni ühisel 
soovitusel.

Enne ametisse nimetamist vastab juhatuse 
välja valitud kandidaat Euroopa 
Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni liikmete 
küsimustele.

Tegevdirektor koostab ühisettevõtte jaoks 
kuue kuu jooksul alates selle loomise 
kuupäevast:

– pettusevastase strateegia,

– strateegia huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja lahendamiseks ja

– strateegia rikkumisest teatajate 
kaitsmiseks.

Tegevdirektor esitab iga strateegia 
juhatusele. Tegevdirektor kehtestab iga 
strateegia ja selle rakenduseeskirjade 
jaoks korrapärase läbivaatamiskorra. 
Esimene läbivaatamine toimub kuus kuud 
pärast kolme strateegia koostamist. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandlikel asjaoludel võib juhatus teha 
otsuse peatada ajutiselt tegevdirektorile 
delegeeritud ametisse nimetava asutuse 
volitused ja tegevdirektori poolt edasi 
delegeeritud volitused ning kasutada neid 
volitusi ise või delegeerida need ühele oma 
liikmetest või mõnele teisele ühisettevõtte 
ECSEL töötajale peale tegevdirektori.

Erandlikel asjaoludel võib juhatus teha
põhjendatud otsuse peatada ajutiselt 
tegevdirektorile delegeeritud ametisse 
nimetava asutuse volitused ja 
tegevdirektori poolt edasi delegeeritud 
volitused ning kasutada neid volitusi ise 
või delegeerida need ühele oma liikmetest 
või mõnele teisele ühisettevõtte ECSEL 
töötajale peale tegevdirektori. Juhatus 
teavitab komisjoni ja Euroopa Parlamenti 
kirjalikult viie tööpäeva jooksul sellistest 
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peatamise otsustest, esitab üksikasjalikud 
põhjused ja täpsustab ühisettevõtte 
juhtimise uue või ajutise korra 
rakenduseeskirju.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühisettevõtte ECSEL personal koosneb 
ajutistest ja lepingulistest töötajatest.

5. Ühisettevõtte ECSEL personal koosneb 
ajutistest ja lepingulistest töötajatest. 
Ühisettevõte ECSEL võtab asjakohaseid 
haldusmeetmeid huvide konfliktide 
ärahoidmiseks, sh seoses töölt lahkumise
järgsete probleemidega (nt nn pöördukse 
efekt, siseteabe kasutamine jne), tehes 
seda muu hulgas koolituse ja 
ennetusstrateegiate abil.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võtab vastu otsuse, milles 
sätestatakse riikide ekspertide 
ühisettevõttesse ECSEL lähetamise ja 
praktikantide kasutamise eeskirjad.

2. Juhatus võtab vastu otsuse, milles 
sätestatakse riikide ekspertide 
ühisettevõttesse ECSEL lähetamise ja 
praktikantide kasutamise eeskirjad, 
eelkõige võimalike huvide konfliktide 
ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte ECSEL kogu oma töötajate 
poolt ülesannete täitmisel tekitatud kahju 
vastavalt liikmesriikide õigusaktide 
ühistele üldpõhimõtetele.

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte ECSEL kogu oma töötajate
või juhatuse liikmete poolt ülesannete 
täitmisel tekitatud kahju vastavalt 
liikmesriikide õigusaktide ühistele 
üldpõhimõtetele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni eelarve täitmisele annab
seoses ühisettevõttele ECSEL eraldatava 
liidu toetusega heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel
kooskõlas aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlusega.

1. Ühisettevõtte ECSEL eelarve täitmisele 
annab heakskiidu Euroopa Parlament 
nõukogu soovituse alusel Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 319 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, EURATOM) nr 966/2012 artiklites 
164 kuni 166 sätestatud menetlusele 
vastavate võrdväärsete menetluste alusel 
ning tuginedes kontrollikoja 
auditiaruandele. Heakskiidu andmise 
kord sätestatakse ühisettevõtte 
finantseeskirjades, võttes arvesse 
ühisettevõtte eripära, mis tuleneb avaliku 
ja erasektori partnerlusest ning eelkõige 
erasektori panusest ühisettevõtte 
eelarvesse. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kahe kuu jooksul alates iga 
majandusaasta lõpust esitab tegevdirektor 
eelmise aasta raamatupidamise 
aastaaruande ja bilansi Euroopa 



PE521.741v03-00 10/19 AD\1014680ET.doc

ET

Kontrollikojale. Kontrollikoda teeb 
audiitorkontrolli nende dokumentide ja 
kohapealse kontrolli põhjal. 

Muudatusettepanek15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Juhul kui Euroopa Parlament 
keeldub eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisest, esitab tegevdirektor oma 
lahkumisavalduse juhatusele, kes teeb 
lõpliku otsuse sõltuvalt asjaoludest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelauditid Auditid

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada järjepidevus, võib
komisjon otsustada läbi viia artiklis 1 
nimetatud auditid.

2. Selleks et tagada järjepidevus, on 
komisjoni siseaudiitoril ühisettevõttes 
samad õigused mis komisjonis ja ta võib 
otsustada läbi viia lõikes 1 nimetatud 
auditid.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühisettevõtte juhatus võib luua 
siseauditi üksuse, et hinnata 
riskijuhtimise, sisekontrolli ja 
ühisettevõtte juhtimisprotsesside tõhusust 
ning mõjusust. Siseaudiitori järeldused ja 
soovitused võetakse aluseks iga-aastase 
tegevusaruande koostamisel, milles 
tuuakse välja juhtimise ja 
teabesüsteemide sisekontrolli puudused, 
soovitatakse vastumeetmeid nende 
puuduste kõrvaldamiseks ja esitatakse 
vajaduse korral reservatsioonid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Kontrollikoda auditeerib 
dokumentide ja kohapealse kontrolli abil 
korrapäraselt mitte ainult ühisettevõtte 
tegevuse ja selle partnerite nõuetele 
vastavust, vaid ka tegevuse 
tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühisettevõtte töötajad, tegevdirektor 
ning juhatuse liikmed annavad Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) 
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viivitamata ning seejuures oma vastutust 
kahtluse alla seadmata teada pettustest, 
millega nad on oma ülesannete või 
volituste täitmise käigus kokku puutunud. 
Kui nad seda kohustust ei täida, 
vastutavad nad isiklikult nende pettuste 
tagajärgede eest, millest nad olid 
teadlikud, kuid ei andnud OLAFile teada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühisettevõte ECSEL avaldab oma 
veebisaidil juhatuse liikmete ning 
ettevõttes töötavate ja välisekspertide 
nimekirja koos nende majanduslike 
huvide deklaratsioonide ja 
elulookirjeldustega. Juhatuse koosolekute 
protokollid avaldatakse korrapäraselt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ECSELi liikmesriike ja komisjoni
nimetatakse edaspidi ühisettevõtte ECSEL
„ametiasutusteks”.

3. ECSELi liikmesriike ja Euroopa Liitu
nimetatakse edaspidi ühisettevõtte ECSEL
„ametiasutusteks”.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 3 – punkt 2 a (uus)



AD\1014680ET.doc 13/19 PE521.741v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik eraõiguslikud ettevõtjad, kes 
soovivad aidata täita ühisettevõtte ECSEL 
eesmärke, võivad taotleda liitumist 
ühingutega AENEAS, ARTEMISIA või 
EpoSS. Kui eraõiguslikul ettevõtjal 
ühineda ei lubata, tuleb vastavat otsust 
põhjendada ja see viivitamata komisjonile 
esitada. Kaebuse otsuse vastu võib esitada 
juhatusele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohane ühisettevõtte ECSEL 
liikmeks saamise taotlus tuleb esitada 
ühisettevõtte ECSEL juhatusele. Juhatus 
võtab taotluse hindamisel arvesse taotleja 
olulisust ja võimalikku lisaväärtust 
ühisettevõtte ECSEL eesmärkide 
saavutamisel. Seejärel teeb juhatus taotluse 
kohta otsuse.

3. Lõike 2 kohane ühisettevõtte ECSEL 
liikmeks saamise taotlus tuleb esitada 
ühisettevõtte ECSEL juhatusele. Juhatus 
võtab taotluse hindamisel arvesse taotleja 
olulisust ja võimalikku lisaväärtust 
ühisettevõtte ECSEL eesmärkide 
saavutamisel. Seejärel teeb juhatus taotluse 
kohta otsuse. Komisjonil on õigus liikmeks 
saamisele vastu seista, välja arvatud 
juhul, kui tegemist on ELi liikmesriigiga.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liige võib oma liikmelisuse 
ühisettevõttes ECSEL peatada. Lõpetamine 
jõustub pöördumatult kuus kuud pärast 
sellest teistele liikmetele teatamist. Pärast 
seda vabastatakse endine liige kõikidest 
kohustustest peale nende, mille 

4. Iga liige võib oma liikmelisuse 
ühisettevõttes ECSEL peatada. Lõpetamine 
jõustub pöördumatult kuus kuud pärast 
sellest teistele liikmetele teatamist. Pärast 
seda vabastatakse endine liige kõikidest 
kohustustest peale nende, mille 
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ühisettevõtte ECSEL on heaks kiitnud või 
kehtestanud enne liikmelisuse lõpetamisest 
teatamist.

ühisettevõtte ECSEL on heaks kiitnud või 
kehtestanud enne liikmelisuse lõpetamisest 
teatamist. Liikmelisuse lõpetamise korral 
avatakse ühisettevõtte ECSEL ja 
liikmelisust lõpetava liikme vaheliste 
rahaliste kohustuste täitmiseks 
arvelduskonto.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 6 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus valib esimehe vähemalt üheks 
aastaks.

2. Juhatus valib esimehe avalikul 
hääletusel vähemalt üheks aastaks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 6 – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektoril on õigus osaleda 
aruteludes, kuid tal ei ole hääleõigust.

Tegevdirektor võib osaleda aruteludes 
hääleõigust omamata.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 6 – punkt 3 – lõik 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon näeb ette mõjusa 
hoiatussüsteemi, juhul kui on alust tunda 
tõsist muret, et juhatus võib teha otsuseid, 
mis ei oleks kooskõlas ühisettevõtte 
ECSEL volitustega, rikuksid liidu õigust 
või oleksid vastuolus liidu poliitiliste 
eesmärkidega. Sellisel juhul tõstatab 
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komisjon küsimuse ametlikult juhatuses 
ja palub mitte teha asjaomast otsust, kui 
rahuldavat selgitust ei ole antud. Kui 
juhatus palvet ei täida, teavitab komisjon 
sellest ametlikult Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu, et nad saaksid kiiresti 
reageerida. Komisjon võib nõuda, et 
juhatus ei rakendaks ajutiselt vaidlusalust 
otsust niikaua, kuni institutsioonide 
esindajad probleemi käsitlevad.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 8 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni esitatud kandidaatide 
loetelust valib tegevdirektori avatud ja 
läbipaistva valikumenetluse alusel ning 
nimetab ametisse juhatus. Vajaduse korral 
kaasab komisjon valikumenetlusse 
ühisettevõtte ECSEL teiste liikmete 
esindajad.

1. Komisjoni esitatud kandidaatide 
loetelust valib tegevdirektori tema teeneid, 
dokumenteeritud haldus- ja 
juhtimisoskust ning asjaomaseid teadmisi 
ja kogemusi silmas pidades Euroopa 
Liidu Teatajas ja mujal avaldatud 
osalemiskutsete põhjal korraldatud avatud 
ja läbipaistva konkursi alusel ning nimetab 
ametisse juhatus. Juhatus võtab otsuse 
vastu kooskõlas Euroopa Parlamendi 
arvamusega.

Enne ametisse nimetamist vastab juhatuse 
välja valitud kandidaat Euroopa 
Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni liikmete 
küsimustele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 9 – punkt 4 – alapunkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) esitada juhatusele heakskiitmiseks
raamatupidamise aastaaruanne;

(d) koostada raamatupidamise 
aastaaruanne, mis esitatakse juhatusele 
heakskiitmiseks;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 9 – punkt 4 – alapunkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) korraldada avalik hankemenetlus, 
mille alusel määrab juhatus sõltumatu 
auditeerimisasutuse, kelle ülesandeks on 
esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, EURATOM) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5 sätestatud arvamus;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 9 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tegevdirektor koostab ühisettevõtte 
jaoks kuue kuu jooksul alates selle 
loomise kuupäevast:

– pettusevastase strateegia,

– strateegia huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja lahendamiseks ja

– strateegia rikkumisest teatajate 
kaitsmiseks.

Tegevdirektor esitab iga strateegia 
juhatusele. Tegevdirektor kehtestab iga 
strateegia ja selle rakenduseeskirjade 
jaoks korrapärase läbivaatamiskorra. 
Esimene läbivaatamine toimub kuus kuud 
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pärast kolme strateegia koostamist. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 16 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui mõni ühisettevõtte ECSEL liige ei 
täida seoses kokkulepitud rahalise 
toetusega oma kohustusi, registreerib 
tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
selle puuduse kõrvaldamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui puudust nimetatud 
ajavahemiku jooksul ei kõrvaldata, kutsub 
tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et 
otsustada, kas oma kohustused täitmata 
jätnud liikme liikmestaatus lõpetada või 
rakendada kuni kohustuste täitmiseni muid 
meetmeid.

5. Kui mõni ühisettevõtte ECSEL liige ei 
täida seoses kokkulepitud rahalise 
toetusega oma kohustusi, registreerib 
tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
selle puuduse kõrvaldamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui puudust nimetatud 
ajavahemiku jooksul ei kõrvaldata, kutsub 
tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, et 
otsustada, kas oma kohustused täitmata 
jätnud liikme liikmestaatus lõpetada või 
rakendada kuni kohustuste täitmiseni muid 
meetmeid. Juhatus võib esialgselt peatada 
kõigi oma kohustusi mittetäitnud 
ühisettevõtte liikmete hääleõiguse, kui 
nad on ära kuulatud ning neile on 
pakutud korrigeerimisvõimalust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 21 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Aastaeelarvele võib esitada 
paranduseelarveid.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 22 – punkt 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor annab igal aastal 
juhatusele aru oma ülesannete täitmisest 
vastavalt ühisettevõtte ECSEL 
finantseeskirjadele.

1. Tegevdirektor annab igal aastal 
juhatusele aru oma ülesannete täitmisest 
vastavalt ühisettevõtte ECSEL suhtes 
kohaldatavatele finantseeskirjadele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 22 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte ECSEL
raamatupidamisaruandeid kontrollib
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõike 5 kohaselt sõltumatu 
auditeerimisasutus.

4. Ühisettevõtte ECSEL
raamatupidamisaruannete kohta koostab
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
60 lõike 5 kohaselt arvamuse sõltumatu 
auditeerimisasutus. Kõnealune arvamus 
edastatakse heakskiidu andmise 
menetluse käigus Euroopa Parlamendile
ja nõukogule.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 22 – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Kontrollikoda võtab oma töö 
planeerimisel kooskõlas rahvusvaheliste 
auditistandarditega arvesse eelmise lõigu 
kohaselt tehtud tööd.



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

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 16.12.2013

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

16
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Tamás 
Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, 
Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, 
Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Derek 
Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Karin Kadenbach, Jan Olbrycht, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Doris Pack


