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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

A TANÁCS RENDELETE A TANÁCS RENDELETE

az ECSEL közös vállalkozásról az ECSEL („Electronic Components and 
Systems for European Leadership” –
Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek 
és Rendszerek) közös vállalkozásról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2007. december 20-i 72/2008/EK 
rendelettel22 létrehozott ENIAC közös 
vállalkozás sikeresen hajtott végre egy 
olyan kutatási menetrendet, amely 
erősítette a nanoelektronika megfelelő 
területeit, és ezáltal javította Európa 
versenyképességét azáltal, hogy 
előmozdította a kiemelt témákban 
megvalósuló beruházásokat, és ebbe a 
folyamatba a teljes kapcsolatrendszert 
bevonta.

(10) A 2007. december 20-i 72/2008/EK 
rendelettel22 létrehozott ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer) közös 
vállalkozás sikeresen hajtott végre egy 
olyan kutatási menetrendet, amely 
erősítette a nanoelektronika megfelelő 
területeit, és ezáltal javította Európa 
versenyképességét azáltal, hogy 
előmozdította a kiemelt témákban 
megvalósuló beruházásokat, és ebbe a 
folyamatba a teljes kapcsolatrendszert 
bevonta.

__________________ __________________
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22 HL L 30., 2008.2.4., 21. o. 22 HL L 30., 2008.2.4., 21. o.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság belső ellenőre ugyanazon 
hatásköröket gyakorolja az ECSEL közös 
vállalkozás felett, mint a Bizottság 
szervezeti egységei felett.

(25) A Bizottság belső ellenőre ugyanazon 
hatásköröket gyakorolja az ECSEL közös 
vállalkozás felett, mint a Bizottság 
szervezeti egységei felett. Ugyanez 
érvényes az Európai Számvevőszékre és az 
Európai Parlamentre is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A 
beszámolók vizsgálata során fellépő 
párhuzamosságok elkerülése érdekében
indokolt, hogy az ECSEL közös 

(26) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott szervek, hivatalok és 
ügynökségek alapító okirata kizárhatja 
mindezen szervek, hivatalok és 
ügynökségek bevételre és kiadásra 
vonatkozó elszámolásainak számvevőszéki 
vizsgálatát. A 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikke (5) bekezdésének 
megfelelően a rendelet 209. cikke szerinti 
szervek beszámolóit független 
könyvvizsgálati szervnek kell ellenőriznie, 
amelynek véleményt kell formálnia többek 
között a beszámolók megbízhatóságáról és 
az annak alapjául szolgáló tranzakciók 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről. E 
könyvvizsgálatnak nem minősülő fent 
említett vélemény ellenére ugyanakkor
indokolt, hogy az ECSEL közös 
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vállalkozás beszámolóit a Számvevőszék
ne vizsgálja.

vállalkozás beszámolóit a Számvevőszék 
vizsgálja.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Electronic Components and 
Systems for European Leadership” (Kiváló 
Európai Elektronikai Alkatrészek és 
Rendszerek) közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítása érdekében 
közös vállalkozás jön létre az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. 
cikkének megfelelően (a továbbiakban: 
ECSEL közös vállalkozás) a 2024. 
december 31-ig tartó időszakra.

(1) Az „Electronic Components and 
Systems for European Leadership” (Kiváló 
Európai Elektronikai Alkatrészek és 
Rendszerek) közös technológiai 
kezdeményezés megvalósítása érdekében 
közös vállalkozás jön létre az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 187. 
cikkének megfelelően (a továbbiakban az 
angol elnevezésből képzett betűszó 
alkalmazásával: ECSEL közös 
vállalkozás) a 2024. december 31-ig tartó 
időszakra.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elektronikai alkatrészek és rendszerek 
rendelkezésre állásának biztosítása a 
kulcsfontosságú piacok számára és a 
társadalmi kihívások kezeléséhez annak 
érdekében, hogy Európa továbbra is a 
technológiai fejlődés élvonalában 
maradjon, megszűnjön a szakadék a 
kutatások és azok hasznosítása között, 
javuljanak az innovációs képességek és 
növekedjen az európai gazdaság és 
foglalkoztatottság;

c) az elektronikai alkatrészek és rendszerek 
rendelkezésre állásának biztosítása a 
kulcsfontosságú piacok számára és a 
társadalmi kihívások kezeléséhez annak 
érdekében, hogy Európa továbbra is a 
technológiai fejlődés élvonalában 
maradjon, megszűnjön a szakadék a 
kutatások és azok ipari és kereskedelmi
hasznosítása között, javuljanak az 
innovációs képességek és növekedjen az 
európai gazdaság és foglalkoztatottság;
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a stratégiák összehangolása a 
tagállamokkal a magánberuházások 
vonzása és az állami támogatások 
hatékonyságának biztosítása érdekében a 
párhuzamosságok és a szétaprózódás 
elkerülésével, valamint a kutatási és 
innovációs szereplők részvételének 
megkönnyítésével;

d) a stratégiák összehangolása a 
tagállamokkal a magánberuházások 
vonzása és az állami támogatások 
hatékonyságának biztosítása érdekében a 
párhuzamosságok és a szétaprózódás 
elkerülésével, egyszerűsített működési 
modell és egyszerűsítési intézkedések 
bevezetésével, valamint a kutatási és 
innovációs szereplők részvételének 
megkönnyítésével;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító testület – a személyzeti 
szabályzat 110. cikke szerinti eljárásnak 
megfelelően – a személyzeti szabályzat 2. 
cikkének (1) bekezdése és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 6. cikke alapján határozatot hoz, 
amellyel az ügyvezető igazgatóra átruházza 
a kinevezésre jogosult hatóság vonatkozó 
hatásköreit, továbbá meghatározza e 
hatáskör-átruházás felfüggesztésének 
feltételeit. Az ügyvezető igazgató e 
hatásköröket maga is átruházhatja másra.

Az irányító testület – a személyzeti 
szabályzat 110. cikke szerinti eljárásnak 
megfelelően – a személyzeti szabályzat 2. 
cikkének (1) bekezdése és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 6. cikke alapján határozatot hoz, 
amellyel az ügyvezető igazgatóra átruházza 
a kinevezésre jogosult hatóság vonatkozó 
hatásköreit, továbbá meghatározza e 
hatáskör-átruházás felfüggesztésének 
feltételeit. Az ügyvezető igazgató az 
irányító testület következő értekezletén 
beszámol az átruházott hatáskörökről, és 
felhatalmazást kap, hogy e hatásköröket 
maga is átruházhassa másra.

Az ügyvezető igazgatót az irányító testület 
nevezi ki, érdemei, igazolt igazgatási és
irányítási képességei, valamint az adott 
területen szerzett szakértelme és 
tapasztalata alapján, a Bizottság által 
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javasolt jelöltek jegyzékéről, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és 
másutt meghirdetett pályázati felhívást 
követően megrendezett nyílt és átlátható 
versenyvizsgát követően állítanak össze. 
Az irányító testület az Európai 
Parlamentnek az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság és a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság által kidolgozott közös 
ajánláson alapuló véleményével 
összhangban hozza meg döntését.

A kinevezést megelőzően az irányító 
testület által kiválasztott jelöltnek 
válaszolnia kell az Európai Parlament 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságában és Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságában helyet foglaló képviselők 
által feltett kérdésekre.

Az ügyvezető igazgató a közös vállalkozás 
létrehozását követő hat hónapon belül 
megállapítja a következőket:

- csalás elleni stratégia;

- az összeférhetetlenség megelőzésére és 
kezelésére szolgáló stratégia;

- a visszaélést jelentő személyek védelmét 
szolgáló stratégia.

Az ügyvezető igazgató e stratégiákat 
benyújtja az irányító testületnek. Az 
ügyvezető igazgató megállapítja az egyes 
stratégiák rendszeres felülvizsgálatának 
menetét és a stratégiák végrehajtási 
szabályait. Az első felülvizsgálatra a 
három stratégia kidolgozásától számított 
hat hónapon belül kerül sor. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli körülmények között az irányító 
testület úgy határozhat, hogy átmenetileg 
felfüggeszti a kinevezésre jogosult 
hatóságra ruházott hatásköröknek az 
ügyvezető igazgatóra történt átruházását, 
valamint e hatásköröknek ez utóbbi által 
másra történt átruházását, és e hatásköröket 
maga gyakorolja vagy átruházza valamely 
tagjára, illetőleg az ECSEL közös 
vállalkozás személyzetének egy, az 
ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

Rendkívüli körülmények között az irányító 
testület döntését megindokolva úgy 
határozhat, hogy átmenetileg felfüggeszti a 
kinevezésre jogosult hatóságra ruházott 
hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra 
történt átruházását, valamint e 
hatásköröknek ez utóbbi által másra történt 
átruházását, és e hatásköröket maga 
gyakorolja vagy átruházza valamely 
tagjára, illetőleg az ECSEL közös 
vállalkozás személyzetének egy, az 
ügyvezető igazgatón kívüli tagjára. Az 
irányító testület öt munkanapon belül 
írásban tájékoztatja a Bizottságot és az 
Európai Parlamentet a részletes 
indokolással ellátott felfüggesztési 
határozatról, kifejtve, hogy milyen új vagy 
ideiglenes intézkedésekre vonatkozó 
végrehajtási szabályok alapján fog 
működni a közös vállalkozás vezetése.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ECSEL közös vállalkozás 
személyzetének ideiglenes és szerződéses 
alkalmazottakból kell állnia.

(5) Az ECSEL közös vállalkozás 
személyzetének ideiglenes és szerződéses 
alkalmazottakból kell állnia. Az 
összeférhetetlenségek – többek között az 
alkalmazást követő ügyekben (pl. 
„forgóajtó-jelenség”, „bennfentes 
információk terjesztése” stb.) – elkerülése 
érdekében az ECSEL közös 
vállalkozásnakmegfelelő igazgatási 
intézkedéseket kell hoznia, például 
képzések és megelőzési stratégiák révén.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület határozatot fogad el, 
amelyben meghatározza a nemzeti 
szakértőknek az ECSEL közös 
vállalkozásba irányuló kiküldetésére és a 
gyakornokok igénybevételére vonatkozó 
szabályokat.

(2) Elsősorban a potenciális 
összeférhetetlenségek elkerülése 
érdekében az irányító testület határozatot 
fogad el, amelyben meghatározza a 
nemzeti szakértőknek az ECSEL közös 
vállalkozásba irányuló kiküldetésére és a 
gyakornokok igénybevételére vonatkozó 
szabályokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződésen kívüli felelősség 
körében a közös vállalkozás megtéríti az 
ECSEL közös vállalkozás alkalmazottai 
által feladataik ellátása során okozott kárt a 
tagállamok jogrendjében közös általános 
jogelvekkel összhangban.

(2) A szerződésen kívüli felelősség 
körében a közös vállalkozás megtéríti az 
ECSEL közös vállalkozás alkalmazottai és 
az irányító testület tagjai által feladataik 
ellátása során okozott kárt a tagállamok 
jogrendjében közös általános jogelvekkel 
összhangban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alóli mentesítés az
ECSEL közös vállalkozás uniós 
támogatása vonatkozásában az Európai 
Parlament által a Tanács ajánlására a 
Bizottságnak adott mentesítés részét 

(1) Az ECSEL közös vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
felelősség alóli mentesítést a Tanács 
ajánlására és a Számvevőszék 
könyvvizsgálói jelentése alapján az 
Európai Parlament adja meg az Európai 
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képezi a Szerződés 319. cikkében leírt
eljárásnak megfelelően.

Unió működéséről szóló szerződés 319. 
cikkében, valamint a 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 164–166. cikkében leírthoz 
hasonló eljárásnak megfelelően. A 
mentesítés megadásakor követendő 
eljárást a közös vállalkozás pénzügyi 
szabályai írják elő, figyelembe véve a 
közös vállalkozás mint köz- és 
magánszféra közötti partnerség 
természetéből és különösen a 
magánszektornak a költségvetéshez való 
hozzájárulásából adódó jellegzetességeket. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden pénzügyi év végétől számított 
két hónapon belül az ügyvezető igazgató 
az előző évre vonatkozó éves beszámolót 
és mérleget benyújtja az Európai 
Számvevőszékhez. A Számvevőszék által 
végzett ellenőrzés nyilvántartásokon 
alapul, és az ellenőrzést a helyszínen kell 
végezni. 

Módosítás15

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Abban az esetben, ha az Európai 
Parlament nem adja meg a felelősség alóli 
mentesítést, az ügyvezető igazgató 
benyújtja lemondását az irányító 
testületnek, amely a körülmények 
függvényében értékeli a meghozandó 
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döntést.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Utólagos ellenőrzések Ellenőrzések

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konzisztencia érdekében a Bizottság 
úgy dönthet, hogy végrehajtja az (1) 
bekezdésben említett ellenőrzéseket.

(2) A konzisztencia biztosítása érdekében a 
Bizottság belső ellenőre ugyanazon 
hatásköröket gyakorolja a közös 
vállalkozás felett, mint a Bizottság 
tekintetében, és dönthet úgy, hogy 
végrehajtja az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzéseket.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A közös vállalkozás irányító testülete 
belső ellenőrzési kapacitást építhet ki a 
közös vállalkozás kockázatkezelése, belső 
ellenőrzése és irányítási folyamatai 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése céljából. Megállapításaival és 
ajánlásaival a belső ellenőr részt vesz az 
éves tevékenységi jelentés elkészítésében, 
amely jelentés jelzi az irányítási és az 
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információs rendszerek belső ellenőrzési 
folyamatait illető hiányosságokat, és 
intézkedéseket javasol e hiányosságok 
orvoslására, illetve szükség esetén 
fenntartásokat fogalmaz meg.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Dokumentumok és helyszíni 
ellenőrzések révén az Európai 
Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a 
közös vállalkozás és partnerei 
működésének szabályosságát és 
eredményességét.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös vállalkozás személyzetének 
tagjai, az ügyvezető igazgató és az irányító 
testület tagjai haladéktalanul bejelentik az 
OLAF-nak – anélkül, hogy e bejelentés 
miatt felelősségre vonhatók lennének – a 
feladataik vagy megbízatásuk ellátása 
során tudomásukra jutott csalásokat. 
Amennyiben e kötelezettségnek nem 
tesznek eleget, személyesen felelőssé 
válnak a tudomásukra jutott és az OLAF-
nak be nem jelentett csalás 
következményeiért.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ECSEL közös vállalkozás 
honlapján közzéteszi irányító testülete 
tagjainak, továbbá külső és belső 
szakértőinek listáját, vagyonbevallásukkal 
és életrajzukkal együtt. Az irányító testület 
értekezleteinek jegyzőkönyvét 
rendszeresen nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ECSEL tagállamok és a Bizottság
együttes megnevezése a továbbiakban az 
ECSEL közös vállalkozás „hatóságai”.

(3) Az ECSEL tagállamok és az Európai 
Unió együttes megnevezése a 
továbbiakban az ECSEL közös vállalkozás
„hatóságai”.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Bármely magánszerv, amely részt 
kíván venni az ECSEL közös vállalkozás 
célkitűzéseiben és azt igazolja, kérheti 
felvételét az AENEAS, ARTEMISIA vagy 
EPoSS egyesületbe. Amennyiben 
valamelyik magánegyesület elutasítja a 
felvételt, a döntést indokolással kell 
ellátni, azt haladéktalanul közölni kell a 
Bizottsággal.  E döntés ellen fellebbezéssel 
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lehet élni irányító testület előtt.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ECSEL közös vállalkozásba való 
felvétel iránti, a (2) bekezdés szerinti 
kérelmeket az irányító testülethez kell 
benyújtani. Az irányító testület kiértékeli a 
kérelmet, figyelembe véve, hogy a 
kérelmező mennyiben járulhat hozzá az 
ECSEL közös vállalkozás céljainak 
eléréséhez és milyen hozzáadott értéket tud 
kínálni. Ezután dönt a kérelemről.

(3) Az ECSEL közös vállalkozásba való 
felvétel iránti, a (2) bekezdés szerinti 
kérelmeket az irányító testülethez kell 
benyújtani. Az irányító testület kiértékeli a 
kérelmet, figyelembe véve, hogy a 
kérelmező mennyiben járulhat hozzá az 
ECSEL közös vállalkozás céljainak 
eléréséhez és milyen hozzáadott értéket tud 
kínálni. Ezután dönt a kérelemről. A 
felvétellel kapcsolatban a Bizottság 
kifogásolási joggal rendelkezik, kivéve 
valamely uniós tagállam esetében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bármely tagállam megszüntetheti az 
ECSEL közös vállalkozásban betöltött 
tagságát. A megszüntetés a többi tag 
értesítése után hat hónappal válik 
hatályossá és visszavonhatatlanná. Ettől az 
időponttól kezdve a korábbi tag mentesül 
minden kötelezettsége alól, eltekintve 
azoktól, amelyek a tagság 
megszüntetéséről szóló tájékoztatás előtt 
kerültek jóváhagyásra vagy hárultak az 
ECSEL közös vállalkozásra.

(4) Bármely tagállam megszüntetheti az 
ECSEL közös vállalkozásban betöltött 
tagságát. A megszüntetés a többi tag 
értesítése után hat hónappal válik 
hatályossá és visszavonhatatlanná. Ettől az 
időponttól kezdve a korábbi tag mentesül 
minden kötelezettsége alól, eltekintve 
azoktól, amelyek a tagság 
megszüntetéséről szóló tájékoztatás előtt 
kerültek jóváhagyásra vagy hárultak az 
ECSEL közös vállalkozásra. A tagság 
megszüntetése esetén pénzügyi 
kötelezettségei kiegyenlítése céljából 
elszámolást készítenek a tagságát 
megszüntető tag és az ECSEL közös 
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vállalkozás között.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító testület legalább egy éves 
időszakra választ elnököt.

(2) Az irányító testület nyílt szavazással
legalább egy éves időszakra választ 
elnököt.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 szakasz – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatónak jogában áll
részt venni a tanácskozásokon, szavazati 
joggal azonban nem rendelkezik.

Az ügyvezető igazgató szavazati jog 
nélkül vesz részt a tanácskozásokon.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 szakasz – 3 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
hatékony figyelmeztető rendszer jelezze, 
ha komoly aggály merül fel a tekintetben, 
hogy az irányító testület olyan döntést 
szándékozik hozni, amely nem 
egyeztethető össze az ECSEL közös 
vállalkozás feladatkörével, uniós 
jogszabályt sért, vagy ellentétben áll az 
Unió szakpolitikai célkitűzéseivel. Ilyen 
esetben a Bizottság hivatalos megkeresést 
intéz az irányító testülethez, amelyben – a 
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döntésre vonatkozó kielégítő indokolás 
hiányában – felkéri, hogy tartózkodjon az 
adott döntés meghozatalától. Amennyiben 
az irányító testület nem teljesíti a kérést, a 
Bizottság a gyors reagálás érdekében 
hivatalos úton értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság 
felkérheti az irányító testületet, hogy 
mindaddig ne hajtsa végre a vitatott 
határozatot, amíg az intézmények 
képviselői le nem zárják a kérdés 
megvitatását.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 8 szakasz – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki a Bizottság által javasolt 
jelöltek közül, nyílt és átlátható
kiválasztási eljárást követően. A Bizottság 
a kiválasztási eljárás során köteles 
megfelelő kapcsolatot kialakítani az 
ECSEL közös vállalkozás többi tagjainak 
képviselőivel.

(1) Az ügyvezető igazgatót az irányító 
testület nevezi ki, érdemei, igazolt 
igazgatási és irányítási képességei, 
valamint az adott területen szerzett 
szakértelme és tapasztalata alapján, a 
Bizottság által javasolt jelöltek jegyzékéről,
amelyet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és másutt meghirdetett pályázati 
felhívást követően megrendezett nyílt és 
átlátható versenyvizsgát követően állítanak 
össze. Az irányító testület az Európai 
Parlament véleményével összhangban 
hozza meg a döntését.

A kinevezést megelőzően az irányító 
testület által kiválasztott jelöltnek 
válaszolnia kell az Európai Parlament 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságában és Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságában helyet foglaló képviselők 
által feltett kérdésekre.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 9 szakasz – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éves beszámolók jóváhagyásra való
benyújtása az irányító testülethez;

d) az éves beszámolók elkészítése az 
irányító testület általi jóváhagyásra való
benyújtás céljából;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 9 szakasz – 4 pont – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a nyilvános pályázati felhívás 
megszervezése, amely alapján az irányító 
testület kijelöli a független könyvvizsgálati 
szervet, amelynek feladata lesz, hogy a 
966/2012/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 60. 
cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
véleményt benyújtsa;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 9 szakasz – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) Az ügyvezető igazgató a közös 
vállalkozás létrehozását követő hat 
hónapon belül megállapítja a 
következőket:

- csalás elleni stratégia;

- az összeférhetetlenség megelőzésére és 
kezelésére szolgáló stratégia;
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- a visszaélést jelentő személyek védelmét 
szolgáló stratégia.

Az ügyvezető igazgató e stratégiákat 
benyújtja az irányító testületnek. Az 
ügyvezető igazgató megállapítja az egyes 
stratégiák rendszeres felülvizsgálatának 
menetét és a stratégiák végrehajtási 
szabályait. Az első felülvizsgálatra a 
három stratégia kidolgozásától számított 
hat hónapon belül kerül sor. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az ECSEL közös 
vállalkozás bármely tagja a megállapodás 
szerinti pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, az ügyvezető igazgató erről 
írásban értesíti a tagot, és ésszerű határidőt 
állapít meg a mulasztás pótlására. 
Amennyiben a mulasztás pótlására a 
megadott határidőn belül nem kerül sor, az 
ügyvezető igazgató összehívja az irányító 
testületet annak eldöntésére, hogy a 
mulasztást elkövető tag tagságát 
megszüntetik-e vagy hoznak-e más 
intézkedést, amíg a kötelezettségek 
teljesítése meg nem történik.

(5) Amennyiben az ECSEL közös 
vállalkozás bármely tagja a megállapodás 
szerinti pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, az ügyvezető igazgató erről 
írásban értesíti a tagot, és ésszerű határidőt 
állapít meg a mulasztás pótlására. 
Amennyiben a mulasztás pótlására a 
megadott határidőn belül nem kerül sor, az 
ügyvezető igazgató összehívja az irányító 
testületet annak eldöntésére, hogy a 
mulasztást elkövető tag tagsága 
megszüntetésre kerüljön-e, vagy egyéb 
intézkedésre kerüljön-e sor, amíg a 
kötelezettségei teljesítése meg nem 
történik. Az irányító testület első lépésben, 
a meghallgatását és a rendezési eljárás 
felajánlását követően felfüggesztheti 
annak a tagnak a szavazati jogát, aki nem 
tesz eleget kötelezettségeinek.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 21 szakasz – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az éves költségvetés módosító 
költségvetések tárgyát képezheti.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 szakasz – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgató évente jelentést 
készít az irányító testület részére 
kötelezettségeinek az ECSEL közös
vállalkozás pénzügyi szabályai szerinti 
teljesítéséről.

(1) Az ügyvezető igazgató évente jelentést 
készít az irányító testület részére 
kötelezettségeinek az ECSEL közös
vállalkozásra alkalmazandó pénzügyi
szabályok szerinti teljesítéséről.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 szakasz – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ECSEL közös vállalkozás
beszámolóit független könyvvizsgálati 
szervnek kell ellenőriznie a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5)
bekezdésének megfelelően.

(4) Az ECSEL közös vállalkozás
beszámolói a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 60. cikkének (5) bekezdésében 
meghatározott független könyvvizsgálati 
szerv által készített vélemény tárgyát 
képezik. Ezt a véleményt a mentesítési 
eljárás keretében juttatják el az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 szakasz – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ECSEL közös vállalkozás beszámolóit 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

Munkaprogramjában a Számvevőszék a 
nemzetközi könyvvizsgálati 
standardoknak megfelelően figyelembe 
veszi az előző albekezdés értelmében 
elvégzett munkákat.



PE521.741v02-00 20/20 AD\1014680HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 16.12.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

16
0
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok 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

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Thijs Berman, Karin Kadenbach, Jan Olbrycht, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Doris Pack


