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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING RÅDETS FÖRORDNING

om det gemensamma företaget Ecsel om det gemensamma företaget Ecsel
(Electronic Components and Systems for 
European Leadership) 

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det gemensamma företaget Eniac som 
inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 72/2008 av den 20 december 200710 

genomförde framgångsrikt en 
forskningsagenda som stärkte de berörda 
områdena inom nanoelektronik, där Europa 
ökade sin konkurrenskraft genom att dra 
största möjliga nytta av investeringar i 
prioriterade områden och genom att 
engagera hela ekosystemet.

(10) Det gemensamma företaget Eniac
(Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer) som inrättades 
genom rådets förordning (EG) nr 72/2008 
av den 20 december 200710 genomförde 
framgångsrikt en forskningsagenda som 
stärkte de berörda områdena inom 
nanoelektronik, där Europa ökade sin 
konkurrenskraft genom att dra största 
möjliga nytta av investeringar i prioriterade 
områden och genom att engagera hela 
ekosystemet.

__________________ __________________
10 EUT L 30, 4.2.2008, s. 21. 10 EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kommissionens internrevisor bör ha 
samma befogenheter gentemot det 
gemensamma företaget Ecsel som 
gentemot kommissionen.

(25) Kommissionens internrevisor bör ha 
samma befogenheter gentemot det 
gemensamma företaget Ecsel som 
gentemot kommissionen. Detsamma bör 
gälla Europeiska revisionsrätten och 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får en rättsakt varigenom ett organ eller en 
byrå upprättas av unionen utesluta en 
granskning av räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter för dessa organ eller 
byråer av revisionsrätten. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 ska räkenskaperna för de organ 
som omfattas av artikel 209 i den 
förordningen granskas av ett oberoende 
revisionsorgan som ska avge ett yttrande 
om bl.a. räkenskapernas tillförlitlighet och 
de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. För att undvika 
dubbelarbete i granskningen av 
räkenskaperna är det motiverat att det 
gemensamma företaget Ecsels räkenskaper
inte ska omfattas av granskning av 
revisionsrätten.

(26) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får en rättsakt varigenom ett organ eller en 
byrå upprättas av unionen utesluta en 
granskning av räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter för dessa organ eller 
byråer av revisionsrätten. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 ska räkenskaperna för de organ 
som omfattas av artikel 209 i den 
förordningen granskas av ett oberoende 
revisionsorgan som ska avge ett yttrande 
om bl.a. räkenskapernas tillförlitlighet och 
de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. Oaktat detta yttrande, som 
inte är någon revision, är det ändå
motiverat att det gemensamma företaget 
Ecsels räkenskaper omfattas av granskning 
av revisionsrätten.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av det gemensamma 
teknikinitiativet för elektroniska 
komponenter och system för europeiskt 
ledarskap bildas härmed ett gemensamt 
företag i den mening som avses i artikel 
187 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat det 
gemensamma företaget Ecsel) för en period 
till och med den 31 december 2024.

1. För genomförandet av det gemensamma 
teknikinitiativet för elektroniska 
komponenter och system för europeiskt 
ledarskap bildas härmed ett gemensamt 
företag i den mening som avses i artikel 
187 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat det 
gemensamma företaget Ecsel (Electronic 
Components and Systems for European 
Leadership)) för en period till och med den 
31 december 2024.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkra tillgången till elektroniska 
komponenter och system för viktiga 
marknader och för att hantera 
samhällsmässiga problem, så att EU kan 
behålla sitt ledarskap i teknikutvecklingen, 
överbrygga klyftan mellan forskning och
användning, stärka innovationsförmågan 
och skapa ekonomisk tillväxt och öka 
sysselsättningen i EU.

(c) Säkra tillgången till elektroniska 
komponenter och system för viktiga 
marknader och för att hantera 
samhällsmässiga problem, så att EU kan 
behålla sitt ledarskap i teknikutvecklingen, 
överbrygga klyftan mellan forskning och
den industriella och kommersiella 
användningen, stärka 
innovationsförmågan och skapa ekonomisk 
tillväxt och öka sysselsättningen i EU.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Anpassa strategier tillsammans med 
medlemsstaterna för att locka privata 

(d) Anpassa strategier tillsammans med 
medlemsstaterna för att locka privata 
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investeringar och bidra till ett effektivt 
offentligt stöd genom att undvika onödigt 
dubbelarbete och fragmentering av 
insatserna samt underlätta deltagandet för 
aktörer inom forskning och innovation.

investeringar och bidra till ett effektivt 
offentligt stöd genom att undvika onödigt 
dubbelarbete och fragmentering av 
insatserna, tillämpa en förenklad 
verksamhetsmodell och vidta 
förenklingsåtgärder, samt underlätta 
deltagandet för aktörer inom forskning och 
innovation.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om att till den verkställande 
direktören delegera relevant behörighet att 
sluta anställningsavtal och fastställa på 
vilka villkor denna delegering av 
befogenheter kan dras in. Den 
verkställande direktören ska ha rätt att 
vidaredelegera dessa befogenheter.

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om att till den verkställande 
direktören delegera relevant behörighet att 
sluta anställningsavtal och fastställa på 
vilka villkor denna delegering av 
befogenheter kan dras in. Den 
verkställande direktören ska rapportera vid 
nästföljande styrelsemöte om dessa 
delegerade befogenheter och ha rätt att 
vidaredelegera dessa befogenheter.

Den verkställande direktören ska utses av 
styrelsen på grundval av meriter och 
dokumenterad förvaltnings- och 
ledningsförmåga samt relevant kompetens 
och erfarenhet, från en förteckning över 
kandidater upprättad av kommissionen 
efter ett öppet och transparent 
uttagningsförfarande efter att en 
inbjudan att anmäla intresse 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och i andra 
publikationer. Beslutet ska fattas av 
styrelsen i enlighet med 
Europaparlamentets yttrande på grundval 
av en gemensam rekommendation från 
utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi och budgetkontrollutskottet.
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Innan tillsättning ska den kandidat som 
styrelsen valt svara på frågor från 
ledamöter av Europaparlamentets utskott 
för industrifrågor, forskning och energi 
och budgetkontrollutskott.
Den verkställande direktören ska för det 
gemensamma företagets räkning inom 
6 månader efter dess grundande fastställa
– en strategi mot bedrägerier,
– en strategi för förebyggande och 
hantering av intressekonflikter, samt
– en strategi för uppgiftslämnarskydd.
Den verkställande direktören ska lägga 
fram varje strategi för styrelsen. Den 
verkställande direktören ska inrätta 
regelbundna kontroller av varje strategi 
och dess respektive 
genomförandebestämmelser. Den första 
kontrollen ska genomföras inom 
6 månader efter fastställandet av dessa 
tre strategier. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid mycket särskilda omständigheter får 
styrelsen besluta att tillfälligt dra in den 
verkställande direktörens behörighet att 
sluta anställningsavtal och sådan 
behörighet som denne sedan delegerar 
vidare, och utöva den själv eller delegera 
den till en av sina medlemmar eller till 
någon annan anställd vid det gemensamma 
företaget Ecsel än den verkställande 
direktören.

Vid mycket särskilda omständigheter får 
styrelsen, genom ett motiverat beslut,
besluta att tillfälligt dra in den 
verkställande direktörens behörighet att 
sluta anställningsavtal och sådan 
behörighet som denne sedan delegerar 
vidare, och utöva den själv eller delegera 
den till en av sina medlemmar eller till 
någon annan anställd vid det gemensamma 
företaget Ecsel än den verkställande 
direktören. Styrelsen ska informera 
kommissionen och Europaparlamentet 
skriftligen om sådana beslut om 
indragningar inom fem arbetsdagar, 
noggrant förklara skälen och specificera 
genomförandebestämmelserna för nya 
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eller tillfälliga bestämmelser avseende det 
gemensamma företagets förvaltning.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det gemensamma företaget Ecsels 
personal ska utgöras av tillfälligt anställda 
och kontraktsanställda.

5. Det gemensamma företaget Ecsels 
personal ska utgöras av tillfälligt anställda 
och kontraktsanställda. Det gemensamma 
företaget Ecsel ska vidta lämpliga 
åtgärder, bl.a. genom utbildning och 
förebyggande strategier, så att 
intressekonflikter undviks, inbegripet 
sådana konflikter som rör frågor som 
uppstår efter att en anställning upphört 
(dvs. svängdörrsproblematik, 
insiderinformation etc.).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska anta ett beslut om regler 
för utstationering av nationella experter till 
det gemensamma företaget Ecsel och för 
användning av praktikanter.

2. Styrelsen ska anta ett beslut om regler 
för utstationering av nationella experter till 
det gemensamma företaget Ecsel och för 
användning av praktikanter, inte minst för 
att undvika eventuella intressekonflikter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget Ecsel 
ersätta skada som orsakats av dess personal 

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget Ecsel 
ersätta skada som orsakats av dess personal
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under tjänsteutövningen, i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för Europeiska unionens medlemsstaters 
rättsordningar.

eller styrelsemedlemmar under 
tjänsteutövningen, i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för Europeiska unionens medlemsstaters 
rättsordningar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för genomförandet av
budgeten när det gäller EU:s bidrag till 
det gemensamma företaget Ecsel ska 
beviljas som den del av den ansvarsfrihet 
som Europaparlamentet, på 
rekommendation av rådet, beviljar 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 319 i 
fördraget.

1. Ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företaget Ecsels budget ska 
ges av Europaparlamentet efter 
rekommendation från rådet enligt ett 
förfarande motsvarande det som avses i 
artikel 319 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och i artiklarna 
164–166 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
och på grundval av revisionsrättens 
revisionsrapport. Förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet ska fastställas 
i det gemensamma företagets finansiella 
regler och ta hänsyn till de särskilda 
villkor som kommer av att det 
gemensamma företaget är ett offentlig-
privat partnerskap och, i synnerhet, den 
privata sektorns bidrag till dess budget. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den verkställande direktören ska 
senast två månader efter räkenskapsårets 
slut lägga fram det föregående årets 
räkenskaper och balansräkning för 
Europeiska revisionsrätten. 
Revisionsrättens kontroll skall grundas på 
verifikationshandlingar och genomföras 
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på plats. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om Europaparlamentet inte beviljar 
ansvarsfriskrivning ska den verkställande 
direktören lämna in sin avskedsansökan 
till styrelsen, som med hänsyn till 
förhållandena ska fatta ett slutgiltigt 
beslut.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efterhandsrevisioner Revisioner

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera enhetlighet får
kommissionen besluta att göra de 
revisioner som avses i punkt 1.

2. För att garantera enhetlighet ska 
kommissionens internrevisor ha samma 
befogenheter gentemot det gemensamma 
företaget som gentemot kommissionen 
och får besluta att göra de revisioner som 
avses i punkt 1.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det gemensamma företagets styrelse 
får inrätta en internrevisionsfunktion för 
att granska effektiviteten och 
ändamålsenligheten i det gemensamma 
företagets riskhantering och interna 
system för kontroll och styrning. 
Internrevisorn bidrar till 
sammanställandet av den årliga 
verksamhetsrapporten genom att påpeka 
svagheter i den interna kontrollen av 
informations- och förvaltningssystemen, 
rekommendera motåtgärder för att 
hantera dessa svagheter och genom att vid 
behov framföra invändningar.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Europeiska revisionsrätten ska 
regelbundet genomföra revisioner inte 
bara av efterlevnaden utan också av 
resultatet av det gemensamma företagets 
verksamhet och dess partner på grundval 
av dokumentation eller kontroller på 
plats.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det gemensamma företagets personal. 
den verkställande direktören och 
styrelsemedlemmarna ska omedelbart och 
utan att därvid ådra sig något ansvar 
meddela Olaf om varje bedrägeri som de 
kan ha haft kännedom om under 
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utövandet av sina uppdrag. Om de inte 
lever upp till denna förpliktelse ska de 
personligen bli skyldiga till följderna av 
det bedrägeri som de har haft kännedom 
om och som de underlåtit att meddela 
Olaf.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På sin webbplats ska det gemensamma 
företaget Ecsel offentliggöra en 
förteckning över sina styrelseledamöter 
och över sina externa och interna 
experter tillsammans med deras respektive 
intresseförklaringar och 
meritförteckningar. Styrelsens 
sammanträdesprotokoll ska regelbundet 
offentliggöras.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ecsels medlemsstater tillsammans med
kommissionen kallas nedan för det 
gemensamma företaget Ecsels offentliga 
deltagare.

3. Ecsels medlemsstater tillsammans med
Europeiska unionen kallas nedan för det 
gemensamma företaget Ecsels offentliga 
deltagare.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje privat enhet som önskar delta i 
uppfyllandet av målen för det 
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gemensamma företaget Ecsel kan ansöka 
om medlemskap i Aeneas, Artemisia eller 
EPoSS. Om en privat sammanslutning 
avslår begäran om medlemskap ska 
beslutet motiveras och meddelas 
kommissionen utan dröjsmål. Ett 
överklagande av beslutet kan inges till 
styrelsen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökningar om medlemskap i det 
gemensamma företaget Ecsel enligt punkt 
2 ska ställas till styrelsen. Den ska bedöma 
ansökan och ta hänsyn till den sökandes 
relevans och potentiella mervärde för att nå 
målen för det gemensamma företaget Ecsel
och därefter fatta sitt beslut om ansökan.

3. Ansökningar om medlemskap i det 
gemensamma företaget Ecsel enligt punkt 
2 ska ställas till styrelsen. Den ska bedöma 
ansökan och ta hänsyn till den sökandes 
relevans och potentiella mervärde för att nå 
målen för det gemensamma företaget Ecsel
och därefter fatta sitt beslut om ansökan.
Kommissionen ska ha rätt att göra 
invändningar, utom när det gäller en 
unionsmedlemsstat.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En medlem får säga upp sitt 
medlemskap i det gemensamma företaget 
Ecsel. Uppsägningen ska träda i kraft och 
vara oåterkallelig sex månader efter 
anmälan till de övriga medlemmarna. Från 
och med den tidpunkten ska den före detta 
medlemmen befrias från alla skyldigheter, 
utom de som det gemensamma företaget 
Ecsel har godkänt eller gett upphov till 
innan anmälan om uppsägning av 
medlemskapet gjordes.

4. En medlem får säga upp sitt 
medlemskap i det gemensamma företaget 
Ecsel. Uppsägningen ska träda i kraft och 
vara oåterkallelig sex månader efter 
anmälan till de övriga medlemmarna. Från 
och med den tidpunkten ska den före detta 
medlemmen befrias från alla skyldigheter, 
utom de som det gemensamma företaget 
Ecsel har godkänt eller gett upphov till 
innan anmälan om uppsägning av 
medlemskapet gjordes. Vid uppsägning 
ska ett konto öppnas för reglering av 
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finansiella förpliktelser mellan den 
utträdande medlemmen och det 
gemensamma företaget Ecsel.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska välja en ordförande för 
minst ett år.

2. Styrelsen ska med öppen omröstning
välja en ordförande för minst ett år.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 6 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska ha rätt 
att delta i diskussionerna, men ska inte ha 
någon rösträtt.

Den verkställande direktören får delta i 
diskussionerna utan rösträtt.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 6 – punkt 3 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska föreskriva ett effektivt 
varningssystem om det föreligger allvarlig 
misstanke om att styrelsen kan vara i färd 
med att fatta beslut som inte 
överensstämmer med det gemensamma 
företagets styrelseuppdrag, bryter mot 
unionsrätten eller strider mot unionens 
politiska mål. I dylika fall ska 
kommissionen formellt ta upp saken med 
styrelsen och be den att avstå från att fatta 
ifrågavarande beslut om ingen godtagbar 
förklaring ges. Om styrelsen skulle vägra 
att tillmötesgå begäran ska kommissionen 
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formellt informera Europaparlamentet 
och rådet om detta i syfte att få ett snabbt 
svar. Kommissionen kan begära att 
styrelsen tillfälligt avstår från att 
genomföra det omstridda beslutet så länge 
företrädarna för institutionerna 
fortfarande diskuterar frågan.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska utse den verkställande 
direktören från en förteckning över 
kandidater som kommissionen föreslår 
efter ett öppet urvalsförfarande.
Kommissionen ska låta företrädare för 
andra medlemmar i det gemensamma 
företaget Ecsel delta i förfarandet på 
lämpligt sätt.

1. Styrelsen ska utse den verkställande 
direktören på grundval av meriter och 
dokumenterad förvaltnings- och 
ledningsförmåga samt relevant kompetens 
och erfarenhet, från en förteckning över 
kandidater som kommissionen föreslår 
efter ett öppet och transparent 
uttagningsförfarande och efter att en 
inbjudan att anmäla intresse 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och i andra 
publikationer. Styrelsen ska fatta beslutet 
i enlighet med Europaparlamentets 
yttrande.
Innan tillsättning ska den kandidat som 
styrelsen valt svara på frågor från 
ledamöter av Europaparlamentets utskott 
för industrifrågor, forskning och energi 
och budgetkontrollutskott.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 9 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lämna in årsredovisningen till 
styrelsen för godkännande.

(d) Genomföra årsredovisningen och
lämna in den till styrelsen för 
godkännande.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 9 – punkt 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Organisera det offentliga 
anbudsförfarande som ska ligga till grund 
för styrelsens beslut om vilket oavhängigt 
revisionsorgan som får förtroendet att 
lägga fram det yttrande som avses i artikel 
60.5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4 a. Den verkställande direktören ska för 
det gemensamma företagets räkning inom 
6 månader efter dess grundande fastställa
– en strategi mot bedrägerier,
– en strategi för förebyggande och 
hantering av intressekonflikter, samt
– en strategi för uppgiftslämnarskydd.
Den verkställande direktören ska lägga 
fram varje strategi för styrelsen. Den 
verkställande direktören ska inrätta 
regelbundna kontroller av varje strategi 
och dess respektive 
genomförandebestämmelser. Den första 
kontrollen ska genomföras inom 6 
månader efter fastställandet av dessa tre 
strategier. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
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Bilagan – avsnitt 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om någon medlem i det gemensamma 
företaget Ecsel inte uppfyller sina 
åtaganden i fråga om det avtalade 
finansiella bidraget ska den verkställande 
direktören dokumentera detta skriftligen 
och fastställa en rimlig tidsfrist för att 
åtgärda detta. Om situationen inte åtgärdas 
inom tidsfristen ska den verkställande 
direktören sammankalla ett möte med 
styrelsen för att avgöra om den berörda 
medlemmens medlemskap ska sägas upp 
eller om det ska vidtas några andra åtgärder 
tills medlemmens skyldigheter har 
fullgjorts.

5. Om någon medlem i det gemensamma 
företaget Ecsel inte uppfyller sina 
åtaganden i fråga om det avtalade 
finansiella bidraget ska den verkställande 
direktören dokumentera detta skriftligen 
och fastställa en rimlig tidsfrist för att 
åtgärda detta. Om situationen inte åtgärdas 
inom tidsfristen ska den verkställande 
direktören sammankalla ett möte med 
styrelsen för att avgöra om den berörda 
medlemmens medlemskap ska sägas upp 
eller om det ska vidtas några andra åtgärder 
tills medlemmens skyldigheter har 
fullgjorts. Varje medlem som inte 
uppfyller sina åtaganden kan under en 
första tid, efter att ha hörts och getts 
möjlighet att reglera ärendet, fråntas sin 
rösträtt av styrelsen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 21 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Det kan läggas fram 
ändringsbudgetar till årsbudgeten.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska årligen 
rapportera till styrelsen om sitt arbete 
enligt det gemensamma företaget Ecsels
finansiella bestämmelser.

1. Den verkställande direktören ska årligen 
rapportera till styrelsen om sitt arbete 
enligt de finansiella bestämmelser som 
gäller för det gemensamma företaget 
Ecsels.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företaget Ecsels 
räkenskaper ska granskas av ett oberoende 
granskningsorgan enligt artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

4. Det gemensamma företaget Ecsels 
räkenskaper ska behandlas i ett yttrande
av ett oberoende granskningsorgan enligt 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012. Detta yttrande ska 
överlämnas till Europaparlamentet och
rådet inom ramen för 
ansvarsfrihetsförfarandet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilagan – avsnitt 22 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Det gemensamma företaget Ecsels 
räkenskaper ska inte bli föremål för 
granskning av revisionsrätten.

I sitt arbetsprogram ska revisionsrätten i 
enlighet med internationella 
revisionsstandarder beakta det arbete som 
utförts genom tillämpning av föregående 
stycke.



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

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 16.12.2013

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

16
0
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande 
suppleant(er)

Thijs Berman, Karin Kadenbach, Jan Olbrycht, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande 
suppleant(er) (art. 187.2)

Doris Pack


