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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY ROZPORZĄDZENIE RADY

w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL

w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa
„Podzespoły i układy elektroniczne w 
służbie wiodącej pozycji Europy”, 
zwanego poniżej ECSEL (od skrótu w jęz. 
ang.: Electronic Components and Systems 
for European Leadership) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa ENIAC utworzonego na 
mocy rozporządzenia Rady nr 72/2008 z 
dnia 20 grudnia 2007 r.22 dokonano 
udanego wdrożenia programu badań 
promującego odpowiednie obszary 
nanoelektroniki, w których Europa 
poprawiła swoją konkurencyjność poprzez 
pozyskanie inwestycji w obszarach 
priorytetowych i poprzez zaangażowanie 
całego ekosystemu.

(10) W ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa ENIAC (od skrótu w jęz. 
ang.: Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer) utworzonego na
mocy rozporządzenia Rady nr 72/2008 z 
dnia 20 grudnia 2007 r.22 dokonano 
udanego wdrożenia programu badań 
promującego odpowiednie obszary 
nanoelektroniki, w których Europa 
poprawiła swoją konkurencyjność poprzez 
pozyskanie inwestycji w obszarach 
priorytetowych i poprzez zaangażowanie 
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całego ekosystemu.

__________________ __________________
22 Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21. 22 Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL jak uprawnienia, jakie przysługują 
mu w odniesieniu do Komisji.

(25) Audytor wewnętrzny Komisji 
powinien mieć takie same uprawnienia 
wobec wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL jak uprawnienia, jakie przysługują 
mu w odniesieniu do Komisji. Dotyczy to 
również Trybunału Obrachunkowego i 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie powinny 
podlegać kontroli Trybunału 
Obrachunkowego, co jest uzasadnione 

(26) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu akt 
założycielski organów lub jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez Unię 
może wykluczać kontrolę rachunków 
wszystkich przychodów i wydatków takich 
organów lub jednostek organizacyjnych 
przez Trybunał Obrachunkowy. Zgodnie z 
art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 sprawozdania 
finansowe organów objętych art. 209 tego 
rozporządzenia podlegają kontroli 
niezależnego organu kontrolnego, który 
wydaje opinię m.in. w kwestii rzetelności 
takich sprawozdań finansowych oraz 
legalności i prawdziwości transakcji 
podstawowych. Niezależnie od tej opinii, 
która nie stanowi kontroli, uzasadnione 
jest, aby rachunki wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL podlegały
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potrzebą uniknięcia podwójnej kontroli. kontroli Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 187 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – na rzecz realizacji wspólnej 
inicjatywy technologicznej „Podzespoły i 
układy elektroniczne w służbie wiodącej 
pozycji Europy” (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ECSEL”) na okres do 
dnia 31 grudnia 2024 r.

1. Niniejszym powołuje się wspólne 
przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 187 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – na rzecz realizacji wspólnej 
inicjatywy technologicznej „Podzespoły i 
układy elektroniczne w służbie wiodącej 
pozycji Europy” (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem ECSEL” od skrótu w 
jęz. ang.: Electronic Components and 
Systems for European Leadership) na 
okres do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie dostępności podzespołów i 
układów elektronicznych na potrzeby 
kluczowych rynków i w celu 
podejmowania wyzwań społecznych, aby 
utrzymać czołową pozycję Europy w 
zakresie rozwoju technologicznego, 
wypełnić lukę pomiędzy badaniami a ich 
wykorzystaniem, zwiększyć zdolność do 
innowacji oraz przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w 
Unii;

c) zapewnienie dostępności podzespołów i 
układów elektronicznych na potrzeby 
kluczowych rynków i w celu 
podejmowania wyzwań społecznych, aby 
utrzymać czołową pozycję Europy w 
zakresie rozwoju technologicznego, 
wypełnić lukę pomiędzy badaniami a ich 
wykorzystaniem przemysłowym i 
komercyjnym, zwiększyć zdolność do 
innowacji oraz przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w 
Unii;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostosowanie strategii do działań państw 
członkowskich w celu przyciągnięcia 
inwestycji sektora prywatnego i 
przyczynienia się do zwiększenia 
skuteczności wsparcia publicznego poprzez 
zapobieganie zbędnemu powielaniu i 
rozdrabnianiu działań oraz poprzez 
ułatwianie uczestnictwa podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami;

d) dostosowanie strategii do działań państw 
członkowskich w celu przyciągnięcia 
inwestycji sektora prywatnego i 
przyczynienia się do zwiększenia 
skuteczności wsparcia publicznego poprzez 
zapobieganie zbędnemu powielaniu i 
rozdrabnianiu działań, zastosowanie 
uproszczonego modelu operacyjnego i 
wprowadzenie środków upraszczających
oraz poprzez ułatwianie uczestnictwa
podmiotom zajmującym się badaniami i 
innowacjami;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
110 regulaminu pracowniczego Rada 
Zarządzająca przyjmuje – na podstawie art. 
2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników – decyzję przekazującą 
odpowiednie uprawnienia organu 
powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i określającą warunki, 
zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień. 
Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do 
przekazywania tych uprawnień.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
110 regulaminu pracowniczego Rada 
Zarządzająca przyjmuje – na podstawie art. 
2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników – decyzję przekazującą 
odpowiednie uprawnienia organu 
powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i określającą warunki, 
zgodnie z którymi możliwe jest 
zawieszenie przekazania tych uprawnień.
Na kolejnym posiedzeniu dyrektor 
wykonawczy składa Radzie Zarządzającej 
sprawozdanie z przekazanych uprawnień 
oraz jest uprawniony do przekazywania 
tych uprawnień.

Rada Zarządzająca powołuje dyrektora 
wykonawczego na podstawie jego walorów 
merytorycznych oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
zarządczych, a także odnośnych 
kompetencji i doświadczenia, z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
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Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i 
przejrzystej procedury konkursowej, po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i w innych miejscach 
zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Rada Zarządzająca 
podejmuje decyzję zgodnie z opinią 
Parlamentu Europejskiego opartą na 
wspólnym zaleceniu Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 
Kontroli Budżetowej.

Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez Radę Zarządzającą odpowiada na 
pytania członków Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 
Kontroli Budżetowej Parlamentu 
Europejskiego.

W ciągu sześciu miesięcy od dnia 
powstania wspólnego przedsiębiorstwa 
dyrektor wykonawczy określa na jego 
potrzeby:

- strategię w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych;

- strategię zapobiegania konfliktom 
interesu i rozwiązywania ich;

- strategię ochrony informatorów.

Dyrektor wykonawczy przedkłada te 
strategie Radzie Zarządzającej. Dyrektor 
wykonawczy dokonuje regularnych 
przeglądów każdej z tych strategii oraz 
przepisów wykonawczych do nich. 
Pierwszy przegląd ma miejsce w ciągu 
sześciu miesięcy od chwili opracowania 
wszystkich trzech strategii. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, Rada Zarządzająca może

Jeżeli wymagają tego szczególne 
okoliczności, Rada Zarządzająca w drodze 
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zadecydować o tymczasowym zawieszeniu 
przekazywania uprawnień organu 
powołującego Dyrektorowi 
Wykonawczemu i uprawnień przekazanych 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL innemu niż Dyrektor 
Wykonawczy.

uzasadnionej decyzji może tymczasowo 
zawiesić przekazywanie uprawnień organu 
powołującego dyrektorowi 
wykonawczemu i uprawnień przekazanych 
przez niego oraz wykonywać je 
samodzielnie lub przekazać je jednemu ze 
swoich członków, lub też członkowi 
personelu wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL innemu niż dyrektor wykonawczy.
Rada Zarządzająca w ciągu pięciu dni 
roboczych informuje drogą pisemną 
Komisję i Parlament Europejski o 
decyzjach dotyczących zawieszenia, 
szczegółowo wyjaśnia powody i precyzuje 
przepisy wykonawcze do nowych lub 
tymczasowych ustaleń w zakresie 
zarządzania wspólnym przedsiębiorstwem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Personel wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL składa się z pracowników 
zatrudnionych na czas określony i 
pracowników kontraktowych.

5. Personel wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL składa się z pracowników 
zatrudnionych na czas określony i 
pracowników kontraktowych. Wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL podejmuje 
odpowiednie środki administracyjne, m.in. 
w postaci szkoleń i strategii 
prewencyjnych, aby uniknąć konfliktów 
interesów, w tym w odniesieniu do 
zagadnień, które pojawiają się po 
zakończeniu pełnienia obowiązków 
(zjawisko „drzwi obrotowych”, 
wykorzystywanie poufnych informacji 
itp.).
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca określa w drodze 
decyzji zasady dotyczące delegowania 
ekspertów krajowych do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL oraz korzystania 
ze stażystów.

2. Rada Zarządzająca określa w drodze 
decyzji zasady dotyczące delegowania 
ekspertów krajowych do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL oraz
zatrudniania stażystów, zwłaszcza z myślą 
o uniknięciu ewentualnych konfliktów 
interesów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
ECSEL naprawia szkody wyrządzone 
przez swoich pracowników podczas 
wykonywania przez nich obowiązków 
służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami 
wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich.

2. W zakresie odpowiedzialności 
pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo 
ECSEL naprawia szkody wyrządzone 
przez swoich pracowników i członków 
Rady Zarządzającej podczas wykonywania 
przez nich obowiązków służbowych, 
zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi 
dla systemów prawnych państw 
członkowskich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
zakresie wkładu unijnego do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL stanowi część 
absolutorium udzielanego Komisji na 
zalecenie Rady przez Parlament 
Europejski, zgodnie z procedurą
przewidzianą w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL
udziela Parlament Europejski na zalecenie 
Rady, zgodnie z procedurą na wzór 
procedury przewidzianej w art. 319 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w art. 164–166 
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rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012, oraz w oparciu o sprawozdanie 
z kontroli przeprowadzonej przez 
Trybunał Obrachunkowy. W przepisach 
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
określa się procedurę udzielenia 
absolutorium. Uwzględnia ona wszelkie 
szczególne okoliczności wynikające z 
charakteru wspólnego przedsiębiorstwa 
jako partnerstwa publiczno-prywatnego, a 
zwłaszcza z wkładu sektora prywatnego do 
jego budżetu. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ciągu dwóch miesięcy od 
zakończenia każdego roku budżetowego 
dyrektor wykonawczy przedstawia 
Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu roczne sprawozdanie 
finansowe i bilans za miniony rok. 
Trybunał Obrachunkowy przeprowadza 
na miejscu kontrolę na podstawie 
dokumentów. 

Poprawka15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku nieudzielenia 
absolutorium przez Parlament Europejski 
dyrektor wykonawczy składa dymisję na 
ręce Rady Zarządzającej, która przy 
uwzględnieniu zaistniałych okoliczności 
podejmuje ostateczną decyzję.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Audyty ex post Audyty

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia spójności Komisja
może zdecydować o przeprowadzeniu 
audytów, o których mowa w ust. 1.

2. W trosce o spójność audytor 
wewnętrzny Komisji ma takie same 
uprawnienia wobec wspólnego 
przedsiębiorstwa jak uprawnienia 
przysługujące mu w odniesieniu do 
Komisji i może postanowić przeprowadzić 
audyty, o których mowa w ust. 1.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rada Zarządzająca wspólnego 
przedsiębiorstwa może powołać 
wewnętrzną komórkę audytową w celu 
oceny wydajności i skuteczności 
zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych 
procedur kontroli i zarządzania wspólnym 
przedsiębiorstwem. Audytor wewnętrzny 
ma swój wkład – w postaci ustaleń i 
zaleceń – w opracowanie rocznego 
sprawozdania z działalności, gdyż w 
ramach kontroli wskazuje na 
niedociągnięcia w wewnętrznym systemie 
zarządzania i systemie informacyjnym, 
zaleca środki zaradcze w celu rozwiązania 
wykrytych problemów oraz w razie 
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potrzeby wyraża swoje zastrzeżenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Europejski Trybunał Obrachunkowy 
regularnie przeprowadza kontrole nie 
tylko w odniesieniu do przestrzegania 
przepisów, lecz również w odniesieniu do 
wyników działalności wspólnego 
przedsiębiorstwa i jego partnerów w 
oparciu o dokumenty lub kontrole w 
ramach wizji lokalnej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownicy wspólnego 
przedsiębiorstwa, dyrektor wykonawczy 
oraz członkowie Rady Zarządzającej 
niezwłocznie powiadamiają OLAF o 
nadużyciach, o których dowiedzieli się 
podczas pełnienia swoich funkcji lub 
sprawowania mandatu, przy czym 
powiadomienie o nadużyciach nie 
powoduje pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności. W przypadku 
niewywiązania się z tego obowiązku 
osobiście odpowiadają za skutki 
nieprawidłowości, o której wiedzieli i o 
której nie powiadomili OLAF.



AD\1014680PL.doc 13/21 PE521.741v03-00

PL

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
publikuje na swojej stronie internetowej 
listę członków Rady Zarządzającej oraz 
swoich ekspertów zewnętrznych i 
wewnętrznych wraz z ich odpowiednimi 
oświadczeniami o braku konfliktu 
interesów i życiorysami. Protokoły 
posiedzeń Rady Zarządzającej są 
regularnie publikowane.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ECSEL i
Komisja zwane są dalej „władzami 
publicznymi” wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL.

3. Państwa członkowskie ECSEL i Unia 
Europejska zwane są dalej „władzami 
publicznymi” wspólnego przedsiębiorstwa 
ECSEL.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każdy podmiot prywatny spełniający 
odpowiednie warunki i pragnący włączyć 
się w realizację celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL może złożyć 
wniosek o przystąpienie do organizacji 
AENEAS, ARTEMISIA lub EPoSS. 
Jeżeli podmiotowi prywatnemu 
odmówiono przystąpienia, decyzja o 
odmowie musi być uzasadniona, należy o 
niej niezwłocznie poinformować Komisję 
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oraz można ją zaskarżyć do Rady 
Zarządzającej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy wniosek o członkostwo we 
wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL 
zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady 
Zarządzającej. Rada Zarządzająca 
rozpatruje wniosek z uwzględnieniem 
znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, 
jakie działania wnioskodawcy będą miały 
dla realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku.

3. Każdy wniosek o członkostwo we 
wspólnym przedsiębiorstwie ECSEL 
zgodny z ppkt 2 kierowany jest do Rady 
Zarządzającej. Rada Zarządzająca 
rozpatruje wniosek z uwzględnieniem 
znaczenia i potencjalnej wartości dodanej, 
jakie działania wnioskodawcy będą miały 
dla realizacji celów wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL. Następnie Rada 
Zarządzająca podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku. Komisja ma prawo sprzeciwić się 
przyjęciu nowego członka, chyba że 
chodzi o państwo członkowskie UE.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie ECSEL. Wypowiedzenie 
takie staje się skuteczne i nieodwołalne po 
upływie sześciu miesięcy od 
powiadomienia pozostałych członków. Z 
taką datą były członek zostaje zwolniony z 
wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub podjęte przez wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL przed 
powiadomieniem o wypowiedzeniu 
członkostwa.

4. Każdy członek może wypowiedzieć 
członkostwo we wspólnym 
przedsiębiorstwie ECSEL. Wypowiedzenie 
takie staje się skuteczne i nieodwołalne po 
upływie sześciu miesięcy od 
powiadomienia pozostałych członków. Z 
taką datą były członek zostaje zwolniony z 
wszelkich zobowiązań poza 
zobowiązaniami, które zostały 
zatwierdzone lub podjęte przez wspólne 
przedsiębiorstwo ECSEL przed 
powiadomieniem o wypowiedzeniu 
członkostwa. W przypadku wypowiedzenia 
otwiera się konto, za pośrednictwem 
którego członek składający wypowiedzenie 
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i wspólne przedsiębiorstwo ECSEL 
rozliczają wzajemne zobowiązania 
finansowe.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca wybiera 
przewodniczącego na okres co najmniej 
jednego roku.

2. Rada Zarządzająca w jawnym 
głosowaniu wybiera przewodniczącego na 
okres co najmniej jednego roku.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 6 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor Wykonawczy ma prawo 
uczestnictwa w obradach bez prawa głosu.

Dyrektor wykonawczy uczestniczy w 
obradach bez prawa głosu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 6 – ustęp 3 – akapit siódmy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przewiduje skuteczny system 
ostrzegawczy na wypadek pojawienia się 
poważnych obaw co do tego, że Rada 
Zarządzająca może być skłonna 
podejmować decyzje niezgodne z 
mandatem wspólnego przedsięwzięcia 
ECSEL, stanowiące naruszenie prawa UE 
lub sprzeczne z celami polityki unijnej. W 
takich przypadkach Komisja zgłasza tę 
kwestię formalnie na forum Rady 
Zarządzającej i zwraca się do niej o 
nieprzyjmowanie przedmiotowej decyzji, 
jeżeli nie zostanie ona w sposób 
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zadowalający uzasadniona. Gdyby Rada 
Zarządzająca odrzuciła wniosek, Komisja 
oficjalnie informuje o tym Parlament 
Europejski i Radę w celu podjęcia przez 
nie szybkich działań. Komisja może 
zwrócić się do Rady Zarządzającej o 
tymczasowe wstrzymanie wdrażania 
kontrowersyjnej decyzji do chwili 
zakończenia omawiania tej kwestii przez 
przedstawicieli instytucji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 
przez Radę Zarządzającą spośród 
kandydatów z listy zaproponowanej przez 
Komisję po przeprowadzeniu otwartego i 
przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego. Komisja włącza 
odpowiednio do postępowania 
rekrutacyjnego reprezentantów 
pozostałych członków wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.

1. Rada Zarządzająca powołuje dyrektora 
wykonawczego na podstawie jego walorów 
merytorycznych oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
zarządczych, a także odnośnych 
kompetencji i doświadczenia, z listy
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i 
przejrzystej procedury konkursowej, po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i w innych miejscach 
zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Rada Zarządzająca 
podejmuje decyzję zgodnie z opinią 
Parlamentu Europejskiego.

Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez Radę Zarządzającą odpowiada na 
pytania członków Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 
Kontroli Budżetowej Parlamentu 
Europejskiego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 9 – ustęp 4 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedłożenie Radzie Zarządzającej do 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego;

d) zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego w celu przedłożenia go
Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 9 – ustęp 4 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zorganizowanie przetargu publicznego, 
w ramach którego Rada Zarządzająca 
wyznacza niezależny organ kontrolny, 
który ma obowiązek przedstawienia opinii 
przewidzianej na mocy art. 60 ust. 5 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ciągu sześciu miesięcy od dnia 
powstania wspólnego przedsiębiorstwa 
dyrektor wykonawczy określa na jego 
potrzeby:

- strategię w zakresie zwalczania nadużyć 
finansowych;

- strategię zapobiegania konfliktom 
interesu i rozwiązywania ich;

- strategię ochrony informatorów.

Dyrektor wykonawczy przedkłada te 
strategie Radzie Zarządzającej. Dyrektor 
wykonawczy dokonuje regularnych 
przeglądów każdej z tych strategii oraz 
przepisów wykonawczych do nich. 
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Pierwszy przegląd ma miejsce w ciągu 
sześciu miesięcy od chwili opracowania 
wszystkich trzech strategii. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie wykonuje 
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w 
tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, 
w którym takie niewykonanie 
zobowiązania zostanie naprawione. W 
przypadku gdy niewykonanie 
zobowiązania nie zostaje naprawione w
takim terminie, Dyrektor Wykonawczy 
zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, 
która podejmuje decyzję, czy członek 
niewykonujący swoich zobowiązań 
powinien zostać pozbawiony członkostwa, 
bądź czy należy zastosować inne środki do 
czasu wykonania przezeń zobowiązań.

5. W przypadku gdy członek wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie wykonuje 
swoich zobowiązań dotyczących 
uzgodnionego wkładu finansowego do 
wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL, 
dyrektor wykonawczy sporządza pismo w 
tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, 
w którym takie niewykonanie 
zobowiązania zostanie naprawione. W 
przypadku gdy niewykonanie 
zobowiązania nie zostaje naprawione w 
takim terminie, dyrektor wykonawczy 
zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, 
która podejmuje decyzję, czy członek 
niewykonujący swoich zobowiązań 
powinien zostać pozbawiony członkostwa, 
bądź czy należy zastosować inne środki do 
czasu wykonania przezeń zobowiązań.
Rada Zarządzająca może w pierwszej 
kolejności tymczasowo pozbawić prawa 
głosu każdego członka, który nie 
wykonuje swoich zobowiązań, pod 
warunkiem że miał on możliwość 
wypowiedzenia się oraz naprawienia 
niewykonania zobowiązania.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 21 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Budżet roczny może zostać zmieniony 
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za pomocą budżetu korygującego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektor Wykonawczy składa Radzie 
Zarządzającej roczne sprawozdania z 
wykonania swoich obowiązków zgodnie z 
przepisami finansowymi wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.

1. Dyrektor wykonawczy składa Radzie 
Zarządzającej roczne sprawozdania z 
wykonania swoich obowiązków zgodnie z 
przepisami finansowymi mającymi 
zastosowanie do wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są badane przez 
niezależny organ kontrolny zgodnie z art. 
60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

4. Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL są przedmiotem 
opinii wydawanej przez niezależny organ 
kontrolny zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012. Opinię tę przekazuje się 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
ramach procedury udzielania 
absolutorium.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 22 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania finansowe wspólnego 
przedsiębiorstwa ECSEL nie podlegają 
kontroli przeprowadzanej przez Trybunał 
Obrachunkowy.

W swoim programie prac Trybunał 
Obrachunkowy uwzględnia prace 
zrealizowane w związku z zastosowaniem 
poprzedniego ustępu, zgodnie z 
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międzynarodowymi normami kontroli.
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