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PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS TARYBOS REGLAMENTAS

dėl bendrosios įmonės ECSEL dėl bendrosios įmonės ECSEL (pagal 
angliško pavadinimo „Electronic 
Components and Systems for European 
Leadership“ santrumpą) 

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 72/200822 įsteigta 
bendroji įmonė ENIAC sėkmingai 
įgyvendino mokslinių tyrimų darbotvarkę 
ir taip sutvirtino svarbias nanoelektronikos 
sritis – jose Europa išnaudojo prioritetinių 
sričių investicijas, į veiklą įtraukė visą 
ekosistemą ir taip padidino savo 
konkurencingumą;

(10) 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 72/200722 įsteigta 
bendroji įmonė ENIAC (pagal angliško 
pavadinimo „Electronic Numerical 
Integrator Analyser and Computer“ 
santrumpą) sėkmingai įgyvendino 
mokslinių tyrimų darbotvarkę ir taip 
sutvirtino svarbias nanoelektronikos sritis –
jose Europa išnaudojo prioritetinių sričių 
investicijas, į veiklą įtraukė visą 
ekosistemą ir taip padidino savo 
konkurencingumą;



PE521.741v03-00 4/20 AD\1014680LT.doc

LT

__________________ __________________
22 OL L 30, 2008 2 4, p. 21. 22 OL L 30, 2008 2 4, p. 21.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Komisijos vidaus auditoriui 
bendrosios įmonės atžvilgiu suteikti tokie 
patys įgaliojimai kaip ir Komisijos 
atžvilgiu;

(25) Komisijos vidaus auditoriui 
bendrosios įmonės atžvilgiu turėtų būti
suteikti tokie patys įgaliojimai kaip ir 
Komisijos atžvilgiu. Tokie patys 
įgaliojimai turėtų būti suteikti Europos 
Sąjungos Audito Rūmams ir Europos 
Parlamentui;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų tų 
įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį šio reglamento 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, ar apskaita yra 
patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Siekiu išvengti 
dvigubo sąskaitų patikrinimo pateisinama 
tai, kad bendrosios įmonės ECSEL
sąskaitų neturėtų tikrinti Audito Rūmai;

(26) pagal Sutarties 287 straipsnio 1 dalį 
Sąjungos įsteigtų įstaigų, organų ar 
agentūrų steigimo dokumente gali būti 
draudžiama Audito Rūmams tikrinti visų tų 
įstaigų, organų ar agentūrų pajamų ir 
išlaidų sąskaitas. Pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalį šio reglamento 209 straipsnyje 
nurodytų įstaigų sąskaitas turi patikrinti 
nepriklausoma audito įstaiga, kuri pateikia 
nuomonę, inter alia, ar apskaita yra 
patikima, o pagrindinės operacijos –
teisėtos ir tvarkingos. Nepaisant šios 
nuomonės, kuri rengiama neatlikus 
audito, bendrosios įmonės ECSEL
sąskaitas visgi turėtų tikrinti Audito 
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Rūmai;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti jungtinę 
technologijų iniciatyvą „Elektroniniai 
komponentai ir sistemos siekiant Europos 
lyderystės“, šiuo reglamentu steigiama 
bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė 
ECSEL), kaip apibrėžta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, 
kuri veiks iki 2024 m. gruodžio 31 d.

1. Siekiant įgyvendinti jungtinę 
technologijų iniciatyvą „Elektroniniai 
komponentai ir sistemos siekiant Europos 
lyderystės“, šiuo reglamentu steigiama 
bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė
ECSEL, pagal anglišką pavadinimo 
„Electronic Components and Systems for 
European Leadership“ santrumpą), kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 187 straipsnyje, kuri veiks iki 
2024 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti, kad elektronikos komponentai 
ir sistemos būtų prieinami pagrindinėms 
rinkoms ir padėtų spręsti visuomeninio 
pobūdžio uždavinius, siekiant išlaikyti 
Europą technologijų plėtros priešakyje, 
panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir
praktinio panaudojimo, padidinti inovacijų 
pajėgumą, kelti Sąjungos ekonomiką ir 
sukurti darbo vietų;

c) užtikrinti, kad elektronikos komponentai 
ir sistemos būtų prieinami pagrindinėms 
rinkoms ir padėtų spręsti visuomeninio 
pobūdžio uždavinius, siekiant išlaikyti 
Europą technologijų plėtros priešakyje, 
panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir
pramoninio ir komercinio panaudojimo, 
padidinti inovacijų pajėgumą, kelti 
Sąjungos ekonomiką ir sukurti darbo vietų;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) suderinti strategijas su valstybėmis 
narėmis siekiant pritraukti privačių 
investicijų ir prisidėti prie viešosios 
paramos veiksmingumo didinimo – šiuo 
tikslu reikėtų vengti nereikalingo pastangų 
dubliavimosi ir susiskaidymo ir palengvinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
vykdytojams dalyvavimo sąlygas;

d) suderinti strategijas su valstybėmis 
narėmis siekiant pritraukti privačių 
investicijų ir prisidėti prie viešosios 
paramos veiksmingumo didinimo – šiuo 
tikslu reikėtų vengti nereikalingo pastangų 
dubliavimosi ir susiskaidymo, taikyti 
supaprastintą veiklos modelį ir 
supaprastinimo priemones, ir palengvinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
vykdytojams dalyvavimo sąlygas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
6 straipsniu, dėl atitinkamų paskyrimų 
institucijos įgaliojimų delegavimo 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžia 
sąlygas, kuriomis tas įgaliojimų 
delegavimas gali būti sustabdytas. 
Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos 
įgaliojimus subdeleguoti.

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 
straipsnio valdyba priima sprendimą, 
pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 
dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 
6 straipsniu, dėl atitinkamų paskyrimų 
institucijos įgaliojimų delegavimo 
vykdomajam direktoriui ir apibrėžia 
sąlygas, kuriomis tas įgaliojimų 
delegavimas gali būti sustabdytas. 
Vykdomasis direktorius praneša kitame 
valdybos posėdyje apie deleguotuosius 
įgaliojimus ir tuos įgaliojimus jam 
leidžiama subdeleguoti.

Vykdomąjį direktorių valdyba skiria iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo, 
sudaryto po to, kai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
leidiniuose paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas įvyksta atviras ir skaidrus 
konkursas, atsižvelgdama į kandidatų 
nuopelnus ir dokumentais patvirtintus 
administracinius ir vadovavimo 
gebėjimus, taip pat į kompetenciją ir 
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darbo patirtį atitinkamose srityse. Valdyba 
sprendžia atsižvelgdama į Europos 
Parlamento nuomonę, pagrįstą bendra 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Biudžeto kontrolės 
komiteto rekomendacija.

Prieš paskyrimą valdybos atrinktas 
kandidatas atsako į Europos Parlamento 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Biudžeto kontrolės 
komiteto narių klausimus.

Vykdomasis direktorius per šešis 
mėnesius nuo paskyrimo datos parengia 
bendrosios įmonės:

– kovos su sukčiavimu strategiją,

– interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo strategiją ir

– apie pažeidimus pranešusių asmenų 
apsaugos strategiją.

Vykdomasis direktorius visas strategijas 
pateikia valdybai. Vykdomasis direktorius 
nustato reguliarias kiekvienos strategijos 
peržiūras ir atitinkamas jų įgyvendinimo 
taisykles. Pirmoji peržiūra vyksta ne 
vėliau kaip po 6 mėnesių nuo datos, kai 
nustatomos šios trys strategijos. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtinėmis aplinkybėmis valdyba gali 
nuspręsti laikinai sustabdyti paskyrimų 
institucijos įgaliojimų delegavimą 
vykdomajam direktoriui bei pastarojo 
įvykdytą paskyrimų institucijos įgaliojimų 
subdelegavimą, kad jais naudotųsi pati arba 
deleguotų vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės ECSEL darbuotojui, 
kitam nei vykdomasis direktorius.

Valdyba, priimdama pagrįstą sprendimą,
gali laikinai sustabdyti paskyrimų 
institucijos įgaliojimų delegavimą 
vykdomajam direktoriui bei pastarojo 
įvykdytą paskyrimų institucijos įgaliojimų 
subdelegavimą, kad jais naudotųsi pati arba 
deleguotų vienam iš savo narių arba 
bendrosios įmonės ECSEL darbuotojui, 
kitam nei vykdomasis direktorius. Per 5 
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darbo dienas valdyba raštu praneša 
Komisijai ir Europos Parlamentui apie 
šiuos sprendimus dėl sustabdymo, 
išsamiai juos pagrindžia ir nurodo naujų
ar laikinųjų nuostatų dėl bendrosios 
įmonės valdymo įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bendrosios įmonės ECSEL personalą 
sudaro laikinieji darbuotojai ir 
sutartininkai.

5. Bendrosios įmonės ECSEL personalą 
sudaro laikinieji darbuotojai ir 
sutartininkai. Siekdama išvengti interesų 
konfliktų, įskaitant konfliktus, susijusius 
su klausimais, iškylančiais pasibaigus 
tarnybos laikotarpiui (darbuotojų 
perėjimas iš viešojo sektoriaus į privatųjį 
ir atvirkščiai, viešai neatskleista 
informacija ir t. t.), bendroji įmonė 
ECSEL imasi atitinkamų administracinių 
priemonių, be kita ko, vykdo mokymus ir 
įgyvendina prevencines strategijas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba priima sprendimą, kuriuo 
nustatomos nacionalinių ekspertų 
delegavimo į bendrąją įmonę ECSEL 
taisyklės ir stažuotojų darbo taisyklės.

2. Valdyba priima sprendimą, kuriuo 
nustatomos nacionalinių ekspertų 
delegavimo į bendrąją įmonę ECSEL 
taisyklės ir stažuotojų darbo taisyklės, visų 
pirma siekiant išvengti galimų interesų 
konfliktų.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deliktinės atsakomybės atveju bendroji 
įmonė ECSEL pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai.

2. Deliktinės atsakomybės atveju bendroji 
įmonė ECSEL pagal bendrus valstybių 
narių teisės principus atlygina bet kokią 
žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos 
darbuotojai ar valdybos nariai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 
susijęs su Sąjungos įnašu į bendrąją 
įmonę ECSEL, yra biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo, kurį, gavęs Tarybos 
rekomendaciją, Komisijai suteikia Europos 
Parlamentas pagal Sutarties 319 
straipsnyje nustatytą procedūrą, dalis.

1. Bendrosios įmonės ECSEL biudžeto
įvykdymą, gavęs Tarybos rekomendaciją,
patvirtina Europos Parlamentas pagal 
procedūrą, palyginamą su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
319 straipsnyje ir su Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 164–166 straipsniuose 
nustatyta procedūra, ir remdamasis 
Audito Rūmų audito ataskaita. 
Bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse 
nustatoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
tvarka atsižvelgiant į konkrečias ypatybes, 
kylančias dėl bendrosios įmonės, kaip 
viešojo ir privačiojo sektoriaus 
partnerystės, pobūdžio, ir visų pirma į 
privačiojo sektoriaus įnašo į biudžetą. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per du mėnesius nuo kiekvienų 
finansinių metų pabaigos vykdomasis 
direktorius Europos Audito Rūmams 
pateikia praėjusių metų metinę finansinę 
atskaitomybę ir balansus. Audito Rūmai 
auditą atlieka tikrindami dokumentus 
vietoje. 

Pakeitimas15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei Europos Parlamentas nepatvirtina 
biudžeto įvykdymo, vykdomasis 
direktorius pateikia valdybai 
atsistatydinimo pareiškimą, o ši, 
atsižvelgdama į aplinkybes, priima 
galutinį sprendimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex post auditai Auditai

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti nuoseklumą, 2. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, 
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Komisija gali nuspręsti atlikti 1 dalyje 
nurodytus auditus.

Komisijos vidaus auditoriui bendrosios 
įmonės atžvilgiu suteikti tokie patys 
įgaliojimai kaip ir Komisijos atžvilgiu ir 
jis gali nuspręsti atlikti 1 dalyje nurodytus 
auditus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrosios įmonės valdyba gali 
įsteigti vidaus audito padalinį, kad šis 
įvertintų bendrosios įmonės rizikos 
valdymo, vidaus kontrolės ir valdymo 
procesų veiksmingumą ir efektyvumą. 
Vidaus auditorius pateiks nustatytus 
faktus ir rekomendacijas, kurie bus 
pagrindas rengiant metinės veiklos 
ataskaitą, kurioje nurodomi vidinės 
kontrolės valdymo ir informavimo 
sistemose trūkumai, rekomenduojamos 
atsakomosios priemonės šiems 
trūkumams pašalinti ir, jei reikia, 
nurodomos išlygos.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Europos Audito Rūmai reguliariai 
atlieka ne tik bendrosios įmonės ir jos 
partnerių reikalavimų laikymosi, bet ir 
veiklos auditą, remdamiesi dokumentais 
arba vykdydami patikrinimus vietoje.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrosios įmonės darbuotojai, 
vykdomasis direktorius ir valdybos nariai 
nedelsdami atskleidžia OLAF sukčiavimo 
atvejus, apie kuriuos jie galėjo sužinoti 
atlikdami savo pareigas ar įgaliojimus. 
Dėl tokio atskleidimo jiems nekyla 
atsakomybė. Neįvykdę tokios pareigos, jie 
tampa asmeniškai atsakingi už 
sukčiavimo, apie kurį jie žinojo ir 
nepranešė OFAL, pasekmes.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendroji įmonė ECSEL paskelbia 
savo interneto svetainėje savo valdybos 
narių, išorės ir vidaus ekspertų sąrašą ir 
jų interesų deklaracijas bei gyvenimo 
aprašymus. Valdybos posėdžių protokolai 
skelbiami reguliariai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ECSEL valstybės narės kartu su 
Komisija toliau vadinamos bendrosios 
įmonės ECSEL valdžios institucijomis.

3. ECSEL valstybės narės kartu su 
Europos Sąjunga toliau vadinamos 
bendrosios įmonės ECSEL valdžios 
institucijomis.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi privatūs subjektai, siekiantys 
prisidėti prie bendrosios įmonės ECSEL 
tikslų, gali pateikti paraišką dėl narystės 
asociacijose AENEAS, ARTEMISIA arba 
EPoSS. Jei privati asociacija atsisako 
leisti tapti nariu, ji turi tokį sprendimą 
pagrįsti ir nedelsdama perduoti jį 
Komisijai.  Toks sprendimas gali būti 
apskųstas valdybai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visos paraiškos dėl narystės bendrojoje 
įmonėje ECSEL pagal 2 dalies nuostatas 
teikiamos valdybai. Ji paraišką vertina 
atsižvelgdama į paraiškos teikėjo reikšmę 
ir galimą pridėtinę vertę siekiant 
bendrosios įmonės ECSEL tikslų. Tai 
įvertinusi, ji priima sprendimą dėl 
paraiškos.

3. Visos paraiškos dėl narystės bendrojoje 
įmonėje ECSEL pagal 2 dalies nuostatas 
teikiamos valdybai. Ji paraišką vertina 
atsižvelgdama į paraiškos teikėjo reikšmę 
ir galimą pridėtinę vertę siekiant 
bendrosios įmonės ECSEL tikslų. Tai 
įvertinusi, ji priima sprendimą dėl 
paraiškos. Komisija turi teisę prieštarauti 
narystei, nebent nariu ketintų tapti 
Sąjungos valstybė narė.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kuris bendrosios įmonės ECSEL 
narys gali nutraukti savo narystę. Toks 
narystės nutraukimas neatšaukiamai 
įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo 
pranešimo kitiems nariams. Nuo to 
momento buvę nariai atleidžiami nuo visų 
įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos 
bendroji įmonė ECSEL patvirtino ar 
prisiėmė iki pranešimo apie narystės 
nutraukimą.

4. Bet kuris bendrosios įmonės ECSEL 
narys gali nutraukti savo narystę. Toks 
narystės nutraukimas neatšaukiamai 
įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo 
pranešimo kitiems nariams. Nuo to 
momento buvę nariai atleidžiami nuo visų 
įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos 
bendroji įmonė ECSEL patvirtino ar 
prisiėmė iki pranešimo apie narystės 
nutraukimą. Nutraukiant narystę 
atidaroma sąskaita, siekiant išspręsti 
finansinių įsipareigojimų tarp narystę 
nutraukiančio nario ir bendrosios įmonės 
ECSEL klausimus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba ne mažiau kaip vieniems 
metams išsirenka pirmininką.

2. Valdyba ne mažiau kaip vieniems 
metams atviru balsavimu išrenka
pirmininką.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 skirsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius turi teisę dalyvauti 
svarstymuose, tačiau neturi balsavimo 
teisės.

Vykdomasis direktorius gali dalyvauti 
svarstymuose be balsavimo teisės.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 skirsnio 3 dalies septinta pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija numato veiksmingą perspėjimo 
sistemą, jei yra požymių, kad gali būti 
rimtų priežasčių manyti, kad valdyba 
ketina priimti sprendimus, kurie galėtų 
neatitikti bendrosios įmonės ECSEL 
įgaliojimų, pažeistų Sąjungos teisę arba 
prieštarautų Sąjungos politikos tikslams. 
Tokiais atvejais Komisija oficialiai kelia 
klausimą valdyboje ir prašo jos susilaikyti
nuo atitinkamo sprendimo priėmimo, jei 
nepateikiamas tinkamas paaiškinimas. Jei 
valdyba neatsižvelgia į šį prašymą, 
Komisija apie tai oficialiai informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą, kad būtų 
galima greitai reaguoti. Komisija gali 
prašyti valdybos laikinai susilaikyti nuo 
ginčytino sprendimo įgyvendinimo iki tol, 
kol institucijų atstovai svarsto minėtą 
klausimą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 8 skirsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros.
Kai tinka, Komisija į atrankos procedūrą 
įtraukia kitų bendrosios įmonės ECSEL 
narių atstovą.

1. Vykdomąjį direktorių valdyba skiria iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo, 
sudaryto po to, kai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kituose 
leidiniuose paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas įvyksta atviras ir skaidrus 
konkursas, atsižvelgdama į kandidatų 
nuopelnus ir dokumentais patvirtintus 
administracinius ir vadovavimo 
gebėjimus, taip pat į kompetenciją ir 
darbo patirtį atitinkamose srityse. Valdyba 
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nusprendžia atsižvelgdama į Europos 
Parlamento nuomonę.

Prieš paskyrimą valdybos atrinktas 
kandidatas atsako į Europos Parlamento 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Biudžeto kontrolės 
komiteto narių klausimus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 9 skirsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teikia valdybai tvirtinti metines 
sąskaitas;

d) parengia valdybai tvirtinti teiktinas
metines sąskaitas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 9 skirsnio 4 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) organizuoja viešojo pirkimo konkursą, 
o valdyba, remdamasi šio konkurso 
rezultatais, paskiria nepriklausomą audito 
įstaigą, kuriai bus pavesta pateikti 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 996/2012 60 straipsnio 5 dalyje 
numatytą nuomonę;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 9 skirsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vykdomasis direktorius per šešis 
mėnesius nuo paskyrimo datos parengia 
bendrosios įmonės:

– kovos su sukčiavimu strategiją,

– interesų konfliktų prevencijos ir 
valdymo strategiją ir

– apie pažeidimus pranešusių asmenų 
apsaugos strategiją.

Vykdomasis direktorius visas strategijas 
pateikia valdybai. Vykdomasis direktorius 
nustato reguliarias kiekvienos strategijos 
peržiūras ir atitinkamas jų įgyvendinimo 
taisykles. Pirmoji peržiūra vyksta ne 
vėliau kaip po 6 mėnesių nuo datos, kai 
nustatomos šios trys strategijos. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 skirsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu kuris nors bendrosios įmonės 
ECSEL narys nevykdo įsipareigojimų dėl 
sutarto finansinio įnašo, vykdomasis 
direktorius tai pažymi raštu ir nustato 
pagrįstą laikotarpį, per kurį įsipareigojimai 
turi būti įvykdyti. Jeigu per nustatytą 
laikotarpį įsipareigojimai nėra įvykdomi, 
vykdomasis direktorius sušaukia valdybos 
susitikimą, kuriame sprendžiama, ar 
įsipareigojimų nevykdančio nario narystė 
turėtų būti panaikinta, ar reikėtų imtis 
kokių nors kitokių priemonių, kol jis 
įvykdys įsipareigojimus.

5. Jeigu kuris nors bendrosios įmonės 
ECSEL narys nevykdo įsipareigojimų dėl 
sutarto finansinio įnašo, vykdomasis 
direktorius tai pažymi raštu ir nustato 
pagrįstą laikotarpį, per kurį įsipareigojimai 
turi būti įvykdyti. Jeigu per nustatytą 
laikotarpį įsipareigojimai nėra įvykdomi, 
vykdomasis direktorius sušaukia valdybos 
susitikimą, kuriame sprendžiama, ar 
įsipareigojimų nevykdančio nario narystė 
turėtų būti panaikinta, ar reikėtų imtis 
kokių nors kitokių priemonių, kol jis 
įvykdys įsipareigojimus. Valdyba, 
išklausiusi savo įsipareigojimų 
nevykdančius narius ir pasiūliusi jiems 
įsipareigojimų įvykdymo procedūrą, 
pirmiausia gali laikinai sustabdyti visų 
savo įsipareigojimų nevykdančių narių 
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teisę balsuoti.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 21 skirsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Metinis biudžetas gali būti taisomas 
rengiant taisomuosius biudžetus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 skirsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomasis direktorius kasmet teikia 
valdybai ataskaitą apie vykdant pareigas 
pasiektus rezultatus pagal bendrosios 
įmonės ECSEL finansines taisykles.

1. Vykdomasis direktorius kasmet teikia 
valdybai ataskaitą apie vykdant pareigas 
pasiektus rezultatus pagal bendrajai 
įmonei ECSEL taikytinas finansines 
taisykles.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 skirsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitas 
tikrina nepriklausoma audito įstaiga, kaip 
numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

4. Nepriklausoma audito įstaiga parengia 
nuomonę apie bendrosios įmonės ECSEL 
sąskaitas, kaip numatyta Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 
dalyje. Ši nuomonė perduodama Europos 
Parlamentui ir Tarybai vykdant biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūrą.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 skirsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės ECSEL sąskaitų 
Audito Rūmai netikrina. 23.

Audito Rūmai savo darbo programoje, 
laikydamiesi tarptautinių audito 
standartų, atsižvelgia į darbą, atliktą 
taikant ankstesnės pastraipos nuostatas.
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