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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 osasto

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS

ECSEL-yhteisyrityksestä ECSEL-yhteisyrityksestä (Electronic 
Components and Systems for European 
Leadership, elektroniset komponentit ja 
järjestelmät Euroopan johtoasemaa 
varten) 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ENIAC-yhteisyritys, joka perustettiin 
20 päivänä joulukuuta 2007 annetulla 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 72/200822, 
toteutti onnistuneesti tutkimusohjelman, 
jolla vahvistettiin asianmukaisia 
nanoelektroniikan osa-alueita edistämällä 
sijoituksia ensisijaisiin kohteisiin ja 
osallistamalla koko ekosysteemi mukaan 
toimintaan. Euroopan kilpailukyky 
lisääntyikin kyseisillä osa-alueilla.

(10) ENIAC-yhteisyritys (Electronic 
Numerical Integrator Analyser and 
Computer), joka perustettiin 20 päivänä 
joulukuuta 2007 annetulla neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 72/200722, toteutti 
onnistuneesti tutkimusohjelman, jolla 
vahvistettiin asianmukaisia 
nanoelektroniikan osa-alueita edistämällä
sijoituksia ensisijaisiin kohteisiin ja 
osallistamalla koko ekosysteemi mukaan 
toimintaan. Euroopan kilpailukyky 
lisääntyikin kyseisillä osa-alueilla.

__________________ __________________
22 EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21. 22 EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava ECSEL-yhteisyrityksen suhteen 
samat valtuudet kuin komission suhteen.

(25) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava ECSEL-yhteisyrityksen suhteen 
samat valtuudet kuin komission suhteen. 
Samaa olisi sovellettava myös Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimeen ja 
Euroopan parlamenttiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai laitosten 
kaikkia tuloja ja menoja koskevia tilejä. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilien tarkastamisen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
ei tarkasta ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai laitosten 
kaikkia tuloja ja menoja koskevia tilejä. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Huolimatta tästä 
lausunnosta, joka ei ole tilintarkastus, on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
silti tarkastaa ECSEL-yhteisyrityksen tilit.



AD\1014680FI.doc 5/20 PE521.741v03-00

FI

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan elektronisia komponentteja 
ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa 
varten (Electronic Components and 
Systems for European Leadership)
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
toteuttamiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’ECSEL-yhteisyritys’, 
31 päivään joulukuuta 2024 asti.

1. Perustetaan elektronisia komponentteja 
ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa 
varten koskevan yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’ECSEL-yhteisyritys’ 
(Electronic Components and Systems for 
European Leadership), 31 päivään 
joulukuuta 2024 asti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa keskeisillä markkinoilla ja 
yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä 
tarvittavien elektronisten komponenttien ja 
järjestelmien saatavuus ja pyrkiä näin 
pitämään Eurooppa teknologian kehityksen 
eturintamassa, kuromaan umpeen 
tutkimuksen ja käytön välistä kuilua, 
vahvistamaan innovointikykyä sekä 
luomaan talouskasvua ja lisäämään 
työllisyyttä unionissa;

c) varmistaa keskeisillä markkinoilla ja 
yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä 
tarvittavien elektronisten komponenttien ja 
järjestelmien saatavuus ja pyrkiä näin 
pitämään Eurooppa teollisuuden ja 
teknologian kehityksen eturintamassa, 
kuromaan umpeen tutkimuksen ja teollisen 
ja kaupallisen käytön välistä kuilua, 
vahvistamaan innovointikykyä sekä 
luomaan talouskasvua ja lisäämään 
työllisyyttä unionissa;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) yhdenmukaistaa strategiat 
jäsenvaltioiden kanssa yksityisten 
investointien houkuttelemiseksi ja julkisen 
tuen vaikuttavuuden lisäämiseksi 
välttämällä toimien turhaa päällekkäisyyttä 
ja hajautumista sekä helpottamalla 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien 
toimijoiden osallistumista;

d) yhdenmukaistaa strategiat 
jäsenvaltioiden kanssa yksityisten 
investointien houkuttelemiseksi ja julkisen 
tuen vaikuttavuuden lisäämiseksi 
välttämällä toimien turhaa päällekkäisyyttä 
ja hajautumista soveltaen 
yksinkertaistettua toimintamallia ja 
toteuttaen yksinkertaistamistoimenpiteitä 
sekä helpottamalla tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien toimijoiden 
osallistumista;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
pääjohtajalle ja määritetään olosuhteet, 
joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen.

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
pääjohtajalle ja määritetään olosuhteet, 
joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Pääjohtaja raportoi siirretystä 
toimivallasta hallintoneuvoston 
seuraavassa kokouksessa, ja hänellä on 
valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
tämän ansioiden ja todistuksin 
osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä tehtävään 
soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission ehdottamasta 
ehdokasluettelosta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muissa julkaisuissa julkaistun 
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kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
järjestetyn avoimen ja läpinäkyvän 
kilpailun perusteella. Hallintoneuvosto 
tekee päätöksensä Euroopan parlamentin 
teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan yhteiseen 
suositukseen perustuvan parlamentin 
lausunnon mukaisesti.

Ennen nimittämistä hallintoneuvoston 
esittämä ehdokas vastaa Euroopan 
parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.
Pääjohtaja vahvistaa yhteisyritykselle 
kuuden kuukauden kuluessa sen 
perustamisesta

– petostentorjuntastrategian,

– eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 
koskevan strategian ja

– strategian ilmiantajien suojelemiseksi.

Pääjohtaja toimittaa kunkin strategian 
hallintoneuvoston käsiteltäväksi. 
Pääjohtaja vahvistaa menettelyt kunkin 
strategian säännöllistä 
uudelleentarkastelua varten ja kutakin 
strategiaa koskevat 
täytäntöönpanosäännökset. Ensimmäinen 
uudelleentarkastelu tehdään kuuden 
kuukauden kuluessa kyseisten kolmen 
strategian vahvistamisesta. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, hallintoneuvosto voi päättää 

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, hallintoneuvosto voi 
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tilapäisesti keskeyttää pääjohtajalle 
siirretyn nimittävän viranomaisen 
toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä 
nimittävän viranomaisen toimivallan ja 
käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää 
sen jollekin jäsenistään tai jollekulle 
ECSEL-yhteisyrityksen henkilöstöön 
kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.

perustellulla päätöksellä päättää 
tilapäisesti keskeyttää pääjohtajalle 
siirretyn nimittävän viranomaisen 
toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä 
nimittävän viranomaisen toimivallan ja 
käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää 
sen jollekin jäsenistään tai jollekulle 
ECSEL-yhteisyrityksen henkilöstöön 
kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja. 
Hallintoneuvosto ilmoittaa näistä 
keskeyttämispäätöksistä kirjallisesti 
komissiolle ja Euroopan parlamentille 
viiden työpäivän kuluessa, esittää niiden 
yksityiskohtaiset syyt sekä määrittää 
yhteisyrityksen hallinnointia koskevien 
uusien tai väliaikaisten säännösten 
täytäntöönpanosäännökset.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ECSEL-yhteisyrityksen henkilöstön 
jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja 
sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

5. ECSEL-yhteisyrityksen henkilöstön 
jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja 
sopimussuhteisia toimihenkilöitä. ECSEL-
yhteisyritys toteuttaa esimerkiksi 
työsuhteen päättymisen jälkeisiin 
kysymyksiin (kuten ”pyöröovi-ilmiö” ja 
sisäpiiritiedot) liittyvien eturistiriitojen 
välttämiseksi asianmukaiset hallinnolliset 
toimenpiteet, muun muassa ottamalla 
käyttöön koulutus- ja 
ennaltaehkäisystrategioita.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto antaa päätöksen, jolla 
vahvistetaan säännöt kansallisten 
asiantuntijoiden lähettämisestä ECSEL-
yhteisyritykseen ja harjoittelijoiden 
käyttämisestä.

2. Hallintoneuvosto antaa päätöksen, jolla 
vahvistetaan säännöt kansallisten 
asiantuntijoiden lähettämisestä ECSEL-
yhteisyritykseen ja harjoittelijoiden 
käyttämisestä eritoten mahdollisten 
eturistiriitojen välttämiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa ECSEL-
yhteisyrityksen on korvattava 
henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhteisten yleisten 
periaatteiden mukaisesti.

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa ECSEL-
yhteisyrityksen on korvattava 
henkilöstönsä ja hallintoneuvoston 
jäsenten tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhteisten yleisten 
periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin ECSEL-yhteisyritykselle 
suorittaman rahoitusosuuden osalta 
vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta 
myönnetään osana vastuuvapautta, jonka
Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle 
perussopimuksen 319 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta vastuuvapauden 
ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
319 artiklassa sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 164–166 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomuksen perusteella.
Hallintoneuvosto määrää yhteisyrityksen 
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varainhoitoa koskevissa säännöissä 
vastuuvapausmenettelystä ja ottaa 
huomioon erityisseikat, jotka johtuvat 
yhteisyrityksen luonteesta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuutena ja 
erityisesti yksityisen sektorin 
osallistumisesta sen talousarvioon. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin varainhoitovuoden 
päättymistä seuraavien kahden 
kuukauden kuluessa pääjohtaja toimittaa 
edellisen vuoden tilinpäätöksen ja taseen 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. 
Tilintarkastustuomioistuimen suorittama 
tarkastus perustuu näihin asiakirjoihin ja 
paikan päällä tehtyihin tarkastuksiin. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos Euroopan parlamentti ei myönnä 
vastuuvapautta, pääjohtaja esittää 
eronpyyntönsä hallintoneuvostolle, joka 
tekee lopullisen päätöksensä 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Jälkitarkastukset Tarkastukset

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetut tarkastukset itse.

2. Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
komission sisäisellä tarkastajalla on 
ECSEL-yhteisyrityksen suhteen samat 
valtuudet kuin komission suhteen ja
komission sisäinen tarkastaja voi päättää 
suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset itse.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
perustaa sisäisen tarkastustoiminnon 
arvioidakseen yhteisyrityksen 
riskinhallinnan, sisäisen valvonnan ja 
hallintomenettelyjen tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Sisäinen tarkastaja antaa 
havaintonsa ja suosituksensa perustaksi 
vuosittaiselle toimintakertomukselle, jossa 
esitetään hallinto- ja tietojärjestelmien 
sisäistä valvontaa koskevat puutteet, 
suositellaan toimenpiteitä niiden 
korjaamiseksi ja esitetään tarvittaessa 
varaumia.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
suorittaa säännöllisesti asiakirjojen tai 
paikalla tehtävien tarkastusten perusteella 
sekä säännönmukaisuutta että 
yhteisyrityksen ja sen kumppanien 
toimintaa koskevia tarkastuksia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisyrityksen henkilöstön, 
pääjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten 
on viipymättä ilmoitettava OLAF:lle 
petoksista, joista he ovat voineet saada 
tietoa tehtäviensä tai valtuuksiensa 
hoitamisen yhteydessä, ilman, että heidän 
vastuutaan voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi tämän ilmoituksen takia. 
Jos he eivät noudata tätä velvoitetta, he 
joutuvat henkilökohtaisesti vastaamaan 
sellaisen petoksen seurauksista, josta he 
ovat olleet tietoisia mutta josta he eivät ole 
ilmoittaneet OLAF:lle.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ECSEL-yhteisyritys julkaisee 
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verkkosivustollaan luettelon 
hallintoneuvostonsa jäsenistä ja viraston 
ulkoisista ja sisäisistä asiantuntijoista 
sekä heidän ilmoituksensa 
sidonnaisuuksistaan ja ansioluettelonsa. 
Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat 
julkaistaan järjestelmällisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ECSEL-osakasvaltioita ja komissiota 
kutsutaan jäljempänä ECSEL-
yhteisyrityksen julkisiksi tahoiksi.

3. ECSEL-osakasvaltioita ja Euroopan 
unionia kutsutaan jäljempänä ECSEL-
yhteisyrityksen julkisiksi tahoiksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityinen taho, joka haluaa 
osallistua ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen, voi pyytää 
jäsenyyttä AENEAS-, ARTEMISIA- tai 
EPoSS-järjestössä. Jos yksityinen järjestö 
ei myönnä jäsenyyttä, päätös on 
perusteltava ja siitä on ilmoitettava 
viipymättä komissiolle. Päätöksestä 
voidaan valittaa hallintoneuvostolle.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaiset 
ECSEL-yhteisyrityksen 
osakkuushakemukset on osoitettava 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston on 
arvioitava hakemus ottaen huomioon 
hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen 
lisäarvo ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sen 
jälkeen hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaiset 
ECSEL-yhteisyrityksen 
osakkuushakemukset on osoitettava 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston on 
arvioitava hakemus ottaen huomioon 
hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen 
lisäarvo ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sen 
jälkeen hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen. Komissiolla on 
oikeus vastustaa muiden kuin unionin 
jäsenvaltioiden osakkuutta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
ECSEL-yhteisyrityksessä. Luopuminen 
tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden 
kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen 
antamisesta muille osakkaille. Luopumisen 
voimaantulosta lähtien entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka ECSEL-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai joihin se on sitoutunut 
ennen osakkuutta koskevan 
luopumisilmoituksen antamista.

4. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
ECSEL-yhteisyrityksessä. Luopuminen 
tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden 
kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen 
antamisesta muille osakkaille. Luopumisen 
voimaantulosta lähtien entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka ECSEL-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai joihin se on sitoutunut 
ennen osakkuutta koskevan 
luopumisilmoituksen antamista. 
Osakkuudesta luopumisen yhteydessä 
avataan tili luopuvan osakkaan ja 
ECSEL-yhteisyrityksen välisten 
taloudellisten velvoitteiden selvittämiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite – 6 jakso – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajan vähintään yhdeksi 
vuodeksi.

2. Hallintoneuvosto valitsee avoimella 
äänestyksellä puheenjohtajan vähintään 
yhdeksi vuodeksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – 6 jakso – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääjohtajalla on oikeus osallistua asioiden 
käsittelyyn, mutta hänellä ei ole
äänioikeutta.

Pääjohtaja voi osallistua asioiden 
käsittelyyn ilman äänioikeutta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite – 6 jakso – 3 kohta – 7 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii tehokkaan 
varoitusjärjestelmän perustamisesta, jos 
on aihetta epäillä vakavasti, että 
hallintoneuvosto saattaa tehdä päätöksiä, 
jotka eivät ole ECSEL-yhteisyrityksen 
valtuuksien mukaisia tai ovat unionin 
lainsäädännön tai poliittisten tavoitteiden 
vastaisia. Tällaisissa tapauksissa komissio 
käsittelee asiaa virallisesti 
hallintoneuvoston kanssa ja pyytää sitä 
pidättymään asiaa koskevan päätöksen 
antamisesta, jos tyydyttävää selvitystä ei 
ole saatu. Jos hallintoneuvosto kieltäytyy 
noudattamasta pyyntöä, komissio 
ilmoittaa asiasta virallisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, jotta voidaan 
reagoida nopeasti. Komissio voi pyytää 
hallintoneuvostoa pidättymään 
kiistanalaisen päätöksen toimeenpanosta 
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niin kauan kuin toimielinten edustajat 
käsittelevät asiaa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite - 8 jakso – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa tarvittaessa valintamenettelyssä 
asianmukaisesti huomioon ECSEL-
yhteisyrityksen muiden osakkaiden 
edustuksen.

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan
tämän ansioiden ja todistuksin 
osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä tehtävään 
soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission ehdottamasta 
ehdokasluettelosta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muissa julkaisuissa julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
järjestetyn avoimen ja läpinäkyvän 
kilpailun perusteella. Hallintoneuvosto 
tekee päätöksensä Euroopan parlamentin 
lausunnon mukaisesti.

Ennen nimittämistä hallintoneuvoston 
esittämä ehdokas vastaa Euroopan 
parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite - 9 jakso – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimittaa tilinpäätös hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

(d) laatia vuotuinen tilinpäätös, joka 
toimitetaan hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite – 9 jakso – 4 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) järjestää julkinen tarjouskilpailu, 
jonka perusteella hallintoneuvosto 
nimittää riippumattoman tarkastuselimen, 
jonka tehtäväksi annetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetyn lausunnon 
esittäminen;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite – 9 jakso – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pääjohtaja vahvistaa kuuden 
kuukauden kuluessa yhteisyrityksen 
perustamisesta sen

– petostentorjuntastrategian,

– eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 
koskevan strategian ja

– strategian ilmiantajien suojelemiseksi.

Pääjohtaja toimittaa kunkin strategian 
hallintoneuvoston käsiteltäväksi. 
Pääjohtaja vahvistaa menettelyt kunkin 
strategian säännöllistä 
uudelleentarkastelua varten ja kutakin 
strategiaa koskevat 
täytäntöönpanosäännökset. Ensimmäinen 
uudelleentarkastelu tehdään kuuden 
kuukauden kuluessa kyseisten kolmen 
strategian vahvistamisesta.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite – 16 jakso – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jokin ECSEL-yhteisyrityksen osakas 
ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat 
sen sovittua rahoitusosuutta ECSEL-
yhteisyrityksessä, pääjohtaja esittää asian 
kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen 
määräajan, jonka kuluessa velvoite on 
hoidettava. Jos tilannetta ei korjata 
määräajan kuluessa, pääjohtaja kutsuu 
hallintoneuvoston kokouksen koolle 
päättämään, onko velvoitteensa 
laiminlyövä osakas irtisanottava vai 
toteutetaanko muita toimia, kunnes sen 
velvoitteet on hoidettu.

5. Jos jokin ECSEL-yhteisyrityksen osakas 
ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat 
sen sovittua rahoitusosuutta ECSEL-
yhteisyrityksessä, pääjohtaja esittää asian 
kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen 
määräajan, jonka kuluessa velvoite on 
hoidettava. Jos tilannetta ei korjata 
määräajan kuluessa, pääjohtaja kutsuu 
hallintoneuvoston kokouksen koolle 
päättämään, onko velvoitteensa 
laiminlyövä osakas irtisanottava vai 
toteutetaanko muita toimia, kunnes sen 
velvoitteet on hoidettu. Hallintoneuvosto 
voi alustavasti pidättää äänioikeuden 
jäseneltä, joka ei täytä velvoitteitaan, sen 
jälkeen kun jäsentä on kuultu ja hänelle 
on annettu mahdollisuus tilanteen 
korjaamiseen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite – 21 jakso – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vuotuiseen talousarvioon voidaan 
esittää lisätalousarvioita.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 jakso – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtaja raportoi vuosittain 1. Pääjohtaja raportoi vuosittain 
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hallintoneuvostolle tehtäviensä
suorittamisesta ECSEL-yhteisyrityksen
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti.

hallintoneuvostolle tehtäviensä 
suorittamisesta ECSEL-yhteisyritykseen 
sovellettavien varainhoitoa koskevien 
säännösten mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 jakso – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Riippumaton tarkastuselin tarkastaa 
ECSEL-yhteisyrityksen tilit asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

4. Riippumaton tarkastuselin laatii 
ECSEL-yhteisyrityksen tileistä lausunnon
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämä 
lausunto toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite – 22 jakso – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Tilintarkastustuomioistuin ottaa 
työohjelmassaan kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien mukaisesti 
huomioon edellisen alakohdan mukaisesti 
toteutetut toimet.
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