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Ændringsforslag 25
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret;

1. afgiver en positiv udtalelse om
Kommissionens forslag som ændret;

Or. fr

Ændringsforslag 26
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis 
det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis 
det agter at ændre Kommissionens forslag
som ændret i væsentlig grad;

Or. fr

Ændringsforslag 27
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er hensigten, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […]/2013 af […] 2013 om Horisont 
2020–rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020)18 skal have større 
indvirkning på forskning og innovation ved 
at kombinere Horisont 2020-
rammeprogrammidler og midler fra den 
private sektor i offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 

(4) Det er hensigten, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […]/2013 af […] 2013 om Horisont 
2020–rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020)18 skal have større 
indvirkning på forskning og innovation ved 
at kombinere Horisont 2020-
rammeprogrammidler og midler fra den 
private sektor i offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
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EU's overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løse 
samfundsproblemstillinger. Unionen kan
deltage i disse partnerskaber via finansielle 
bidrag til fællesforetagender, der oprettes 
på grundlag af artikel 187 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde i 
medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF.

EU's overordnede mål for 
konkurrenceevnen, mobilisere private 
investeringer og medvirke til at løse 
samfundsproblemstillinger. Disse 
partnerskaber bør bygge på et langsigtet 
engagement, herunder et afbalanceret 
bidrag fra alle partnere, og de bør være 
ansvarlige for at nå deres mål og i 
overensstemmelse med EU's strategiske 
mål inden for forskning, udvikling og 
innovation. Disse partnerskaber bør styres 
og fungere på en åben, gennemsigtig og 
effektiv måde og give en lang række 
interesseparter, der er aktive på deres 
specifikke områder, mulighed for at 
deltage. Unionen kan deltage i disse 
partnerskaber via finansielle bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde i 
medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF.

__________________ __________________
18 EUT [Horisont 2020-rammeprogram]. 18 EUT [Horisont 2020-rammeprogram].

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandlingerne om FTI'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 28
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr.
[…]/2013 af […] 2013 om oprettelse af 
særprogram til gennemførelse af Horisont 
2020 (2014-2020)19 bør der ydes yderligere 
støtte til fællesforetagender, der oprettes i 
medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF i 
henhold til de betingelser, der er fastlagt i 

(5) I henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
2013 om Horisont 2020 samt Rådets
afgørelse (EU) nr. […]/2013 af […] 2013 
om oprettelse af særprogram til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)19 bør der ydes yderligere støtte til 
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afgørelse (EU) nr. […]/2013. 
Indsatsområdet "Industrielt lederskab" er 
målrettet mod to specifikke aktivitetslinjer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi: "mikro- og 
nanoelektronik" og "en ny generation af 
komponenter og systemer og udvikling af
avancerede og intelligente indlejrede 
komponenter og systemer". Indlejrede 
computersystemer (Artemis) og 
nanoelektronik (ENIAC) bør kombineres i 
ét initiativ.

fællesforetagender, der oprettes i medfør af 
afgørelse nr. 1982/2006/EF i henhold til de 
betingelser, der er fastlagt i afgørelse (EU) 
nr. […]/2013. Indsatsområdet "Industrielt 
lederskab" er målrettet mod to specifikke 
aktivitetslinjer inden for informations- og 
kommunikationsteknologi: "mikro- og 
nanoelektronik" og "en ny generation af 
komponenter og systemer og udvikling af 
avancerede og intelligente indlejrede 
komponenter og systemer". Indlejrede 
computersystemer (Artemis) og 
nanoelektronik (ENIAC) bør kombineres i 
ét initiativ.

__________________ __________________
19 EUT [Horisont 2020-særprogrammet]. 19 EUT [Horisont 2020-særprogrammet].

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 19 og de deri fastsatte 
principper.

Ændringsforslag 29
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
[…]/2013 af […] 2013 om oprettelse af 
særprogram til gennemførelse af Horisont 
2020 (2014-2020)19 bør der ydes yderligere 
støtte til fællesforetagender, der oprettes i
medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF i
henhold til de betingelser, der er fastlagt i
afgørelse (EU) nr. […]/2013.
Indsatsområdet "Industrielt lederskab" er 
målrettet mod to specifikke aktivitetslinjer 
inden for informations- og 
kommunikationsteknologi: "mikro- og 
nanoelektronik" og "en ny generation af 

(5) I henhold til Horisont 2020-
rammeprogrammet og Rådets afgørelse
(EU) nr. […]/2013 af […] 2013 kan der 
ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til de vilkår, der anføres i Horisont 2020-
rammeprogrammet, navnlig artikel 25 i 
Horisont 2020-rammeprogrammet, og i 
fuld overensstemmelse med de generelle 
principper, der er fastlagt i Horisont 2020-
rammeprogrammet, især principperne om 
åben adgang og ligestilling mellem 
kønnene. Indsatsområdet "Industrielt 
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komponenter og systemer og udvikling af 
avancerede og intelligente indlejrede 
komponenter og systemer". Indlejrede 
computersystemer (Artemis) og 
nanoelektronik (ENIAC) bør kombineres i 
ét initiativ.

lederskab" er målrettet mod to specifikke 
aktivitetslinjer inden for informations- og 
kommunikationsteknologi: "mikro- og 
nanoelektronik" og "en ny generation af 
komponenter og systemer og udvikling af 
avancerede og intelligente indlejrede 
komponenter og systemer". Indlejrede 
computersystemer (Artemis) og 
nanoelektronik (ENIAC) bør kombineres i 
ét initiativ.

__________________ __________________
19 EUT [Horisont 2020-særprogrammet]. 19 EUT [Horisont 2020-særprogrammet].

Or. en

Ændringsforslag 30
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med forbehold af den foreløbige 
evaluering, der henvises til i artikel 11, 
stk. 1, i denne forordning og i henhold til 
artikel 32 i Horisont 2020-
rammeprogrammet, bør fælles 
teknologiinitiativer som et særligt 
finansieringsinstrument underkastes en 
tilbundsgående foreløbig vurdering, der 
specifikt bør omfatte en analyse af deres 
åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 32 i Horisont 2020-rammeforordningen.

Ændringsforslag 31
Evžen Tošenovský
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at opfylde sine mål bør 
fællesforetagendet ECSEL yde finansiel 
støtte primært i form af bevillinger til 
deltagere efter åbne indkaldelser af 
konkurrerende forslag. Den finansielle 
støtte bør være målrettet mod konstaterede 
markedssvigt, der hindrer udviklingen af 
det pågældende program, og bør have en 
ansporende virkning, således at 
modtagerens adfærd ændres.

(19) For at opfylde sine mål bør 
fællesforetagendet ECSEL yde finansiel 
støtte primært i form af bevillinger til 
deltagere efter åbne indkaldelser af 
konkurrerende forslag. Procedurerne for 
indkaldelse bør være enkle for at lette 
adgangen til finansiel støtte. Den 
finansielle støtte bør være målrettet mod 
konstaterede markedssvigt, der hindrer 
udviklingen af det pågældende program, og 
bør have en ansporende virkning, således at 
modtagerens adfærd ændres.

Or. en

Ændringsforslag 32
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Unionens finansielle bidrag bør 
forvaltes i overensstemmelse med 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning og de relevante regler om 
indirekte forvaltning, der er fastsat i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
Kommissionens delegerede forordning
(EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/201226.

(22) Unionens finansielle bidrag bør 
forvaltes i overensstemmelse med 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning og de relevante regler om 
indirekte forvaltning, der er fastsat i artikel 
60, stk. 1-4, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 og Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. 
oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/201226.

__________________ __________________
26 EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1. 26 EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Kommissionens interne revisor har 
samme beføjelser over for 
fællesforetagendet ECSEL som over for 
Kommissionen.

(25) Kommissionens interne revisor har 
samme beføjelser over for 
fællesforetagendet ECSEL som dem, han 
er tillagt over for Kommissionen. Det 
samme gælder for Revisionsretten og 
Europa-Parlamentet.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 
eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 
om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Målet om at undgå 
dobbeltarbejde i forbindelse med revision 
af regnskaber begrunder, at 
fællesforetagendet ECSEL's regnskaber 
ikke skal revideres af Revisionsretten.

udgår



AM\1012281DA.doc 9/53 PE524.773v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 35
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 
eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 
om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Målet om at undgå 
dobbeltarbejde i forbindelse med revision 
af regnskaber begrunder, at 
fællesforetagendet ECSEL's regnskaber 
ikke skal revideres af Revisionsretten.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 36
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 

udgår
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eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 
om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Målet om at undgå 
dobbeltarbejde i forbindelse med revision 
af regnskaber begrunder, at 
fællesforetagendet ECSEL's regnskaber 
ikke skal revideres af Revisionsretten.

Or. en

Begrundelse

Efter ordførerens opfattelse bør regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL revideres af 
Revisionsretten for at sikre direkte indsigt i FTI-aktiviteter.

Ændringsforslag 37
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 
eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 

(26) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for 
ethvert af Unionen oprettet organ, kontor 
eller agentur udelukke Revisionsrettens 
revision af regnskaberne vedrørende disse 
organers, kontorers eller agenturers 
indtægter og udgifter. I overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 revideres 
regnskaberne for de organer, der er 
omhandlet i artikel 209 i nævnte 
forordning, af et uafhængigt 
revisionsorgan, som afgiver en udtalelse 
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om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Målet om at undgå 
dobbeltarbejde i forbindelse med revision
af regnskaber begrunder, at 
fællesforetagendet ECSEL's regnskaber
ikke skal revideres af Revisionsretten.

om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et 
retvisende billede, og hvorvidt de 
underliggende transaktioner er lovlige og 
formelt korrekte. Uanset indholdet af 
denne udtalelse, der ikke er en revision, er 
det begrundet, at fællesforetagendet 
ECSEL's regnskaber skal revideres af 
Revisionsretten.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at fritage fællesforetagendet ECSEL fra Revisionsrettens kontrol. 
Selvom udtalelsen afgives af et uafhængigt revisionsorgan, er der ikke tale om en revision, 
der giver tredjeparter som EU og Europa-Parlamentet et i høj grad retvisende billede af 
foretagendets situation og sikkerhed for, at de transaktioner, der ligger til grund for 
revisionen, er lovlige og formelt rigtige.

Ændringsforslag 38
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Med forbehold af den foreløbige 
evaluering, der henvises til i artikel 11, og 
i henhold til artikel 26 i Horisont 2020-
forordningen, bør fælles 
teknologiinitiativer som et særligt 
finansieringsinstrument for 
Horisont 2020 underkastes en 
tilbundsgående foreløbig vurdering, der 
bl.a. bør omfatte en analyse af deres 
åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen er nødvendig for at tage højde for det endelige resultat af Horisont 2020-
forhandlingerne. Den afspejler ligeledes et andet vigtigt aspekt, som det lykkedes Europa-
Parlamentet at indføje i artikel 26 i Horisont 2020-forordningen.
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Ændringsforslag 39
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Fællesforetagendet ECSEL bør 
operere på en gennemsigtig måde, som 
giver alle relevante tilgængelige 
oplysninger til de relevante organer og 
fremmer dets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 40
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Fællesforetagenderne ENIAC og 
Artemis blev oprettet for en periode indtil 
den 31. december 2017. Overgangen fra 
fællesforetagenderne ENIAC og Artemis 
til fællesforetagendet ECSEL bør tilpasses 
og synkroniseres i forhold til overgangen 
fra det syvende rammeprogram til Horisont 
2020-rammeprogrammet for at sikre 
optimal anvendelse af den finansiering, der 
er til rådighed til forskning. Af klarheds-
og retssikkerhedshensyn bør Rådets 
forordning (EF) nr. 72/2008 og forordning
(EF) nr. 74/2008 derfor ophæves, og der 
bør fastlægges overgangsbestemmelser —

(28) Fællesforetagenderne ENIAC og 
Artemis blev oprettet for en periode indtil 
den 31. december 2017. Overgangen fra 
fællesforetagenderne ENIAC og Artemis 
til fællesforetagendet ECSEL bør tilpasses 
og synkroniseres i forhold til overgangen
fra det syvende rammeprogram til Horisont 
2020-rammeprogrammet for at sikre 
optimal anvendelse af den finansiering, der 
er til rådighed til forskning, men der bør 
ikke foretages ændringer eller justeringer 
af reglerne for ENIAC og ARTEMIS på 
den ene side og for ECSEL på den anden. 
Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør 
Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 og 
forordning (EF) nr. 74/2008 derfor 
ophæves, og der bør fastlægges 
overgangsbestemmelser —

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres, at eventuelle resterende aktiviteter, der skal gennemføres i henhold til 
ENIAC eller ARTEMIS, skal følge det "gamle" regelsæt for henholdsvis ENIAC eller 
ARTEMIS, mens ECSEL's aktiviteter skal følge det "nye" regelsæt. Eftersom der allerede er 
tale om en omstændelig proces, må der ikke foretages ændringer eller justeringer af de tre 
regelsæt mellem 2014 og 2017.

Ændringsforslag 41
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør fællesforetagender undgå 
forskellige regelsæt fra Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 42
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af 
europæiske støtteordninger til forskning 
og innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-private partnerskaber finansieret 
under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå en yderligere 
administrativ byrde for deltagere og EU-
organer i fremtiden.
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Or. en

Ændringsforslag 43
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) For at bidrage til at mindske 
forsknings- og innovationskløften i 
Europa bør der udvikles komplementaritet 
og snævre synergier med strukturfondene. 
Hvor det er muligt, fremmes 
interoperabiliteten mellem disse to 
instrumenter. Der tilskyndes til kumulativ 
eller kombineret støtte. I den forbindelse 
tager foranstaltningerne sigte på fuldt ud 
at udnytte potentialet i EU's talentpulje 
for på denne måde at optimere de 
økonomiske og sociale virkninger af 
forskning og innovation. 
Foranstaltningerne er adskilt fra andre 
politikker og foranstaltninger under 
samhørighedspolitikken, men de 
supplerer disse.

Or. en

Ændringsforslag 44
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) I betragtning af grundforskningens 
betydning for nyskabende ideer, der 
muliggør fremtidig innovation, bør der 
iværksættes indkaldelser af forslag 
vedrørende F&U-samarbejdsprojekter på 
området for IKT- og 
nanoteknologiforskning under Horisont 
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2020, som skal ses i tillæg til og parallelt 
med aktiviteterne i fællesforetagendet 
ECSEL, herunder forskning på niveauer 
af teknologisk beredskab på 1-4.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Horisont 2020-forordningen skal F&U-aktiviteter, der er omfattet af FTI'er, 
ligeledes medtages i de regelmæssige indkaldelser af forslag vedrørende Horisont 2020-
arbejdsprogrammerne. For så vidt angår ECSEL, bør der gennemføres samarbejdsforskning 
parallelt med ECSEL-aktiviteter med lavere niveauer af teknologisk beredskab med det 
formål at øge inddragelsen af universiteter og SMV'er i EU-finansieret forskning i IKT og 
nanoteknologi, at sikre den rette balance mellem de lavere og højere niveauer af teknologisk 
beredskab, skabe et konkurrencedygtigt forskningsmiljø samt styrke fremtidig innovation.

Ændringsforslag 45
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28c) Der bør gennemføres 
foranstaltninger, der fremmer SMV'ers, 
universiteters og forskningscentres 
deltagelse. I denne forbindelse bør 
barrierer, der hindrer nytilkomnes 
deltagelse i programmet, identificeres og 
håndteres.

Or. en

Ændringsforslag 46
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28c) Under behørig hensyntagen til de 
påtænkte synergier mellem Horisont 2020 
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og strukturfondene samt de relevante 
nationale og regionale F&U-
støtteprogrammer, bør Unionens regioner 
opfordres til at bidrage proaktivt til 
aktiviteterne i fællesforetagendet ECSEL 
ved f.eks. at yde finansiel støtte til relevant 
forskningsinfrastruktur, forberede forslag 
samt drage nytte af de relevante aktørers 
forskningsresultater eller 
netværksaktiviteter med det formål at 
styrke de regionale virkninger af ECSEL-
aktiviteterne og deres potentiale til at 
skabe arbejdspladser og vækst på 
regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

Det lykkedes Europa-Parlamentet at få indført en ny artikel i Horisont 2020-
rammeforordningen, som eksplicit sikrer bedre synergi mellem Horisont 2020 og 
strukturfondene. FTI'er er således ingen undtagelse. Regionerne bør opfordres til at bidrage 
til aktiviteterne, navnlig i lyset af deres store potentiale til at styrke regionale klynger.

Ændringsforslag 47
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ vedrørende 
elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab oprettes der herved et 
fællesforetagende, jf. artikel 187 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet ECSEL") for perioden 
indtil den 31. december 2024.

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ vedrørende 
elektronikkomponenter og -systemer for 
europæisk lederskab oprettes der herved et 
fællesforetagende, jf. artikel 187 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet ECSEL") for perioden 
indtil den 31. december 2020.

Or. en

Begrundelse

Det parallelle system med to generationer af FTI'er, der foretager indkaldelser (med 
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forskellige medlemmer, regler og budgetter), medfører administrative omkostninger, bidrager 
til kompleksiteten vedrørende EU-forskningsmidler og slører de faktiske finansieringsbeløb, 
der årligt afsættes. FTI'ernes varighed bør derfor tilpasses Horisont 2020 og de kommende 
rammeprogrammer. Hvis tidshorisonten for ECSEL afkortes, vil fællesforetagendet kunne 
klare sig med et reduceret budget uden at skulle revidere de planlagte aktiviteter.

Ændringsforslag 48
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at sikre, at elektronikkomponenter og -
systemer er tilgængelige på vigtige 
markeder og til at løse 
samfundsproblemstillinger for at sikre 
Europas førerposition i den teknologiske 
udvikling, bygge bro over kløften mellem 
forskning og udnyttelse, styrke 
innovationskapaciteten og skabe 
økonomisk vækst og arbejdspladser i Den 
Europæiske Union

(c) at bidrage til, at elektronikkomponenter 
og -systemer er tilgængelige på vigtige 
markeder og til at løse 
samfundsproblemstillinger for at sikre 
Europas førerposition i den teknologiske 
udvikling, bygge bro over kløften mellem 
forskning og udnyttelse, styrke 
innovationskapaciteten og skabe 
økonomisk vækst og arbejdspladser i Den 
Europæiske Union

Or. en

Ændringsforslag 49
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at koordinere strategier med 
medlemsstaterne med henblik på at 
mobilisere private investeringer og bidrage 
til sunde offentlige finanser ved at undgå 
unødig overlapning og fragmentering af 
indsatsen samt lette deltagelsen for aktører 
involveret i forskning og innovation

(d) at støtte koordineringen af strategier 
med medlemsstaterne med henblik på at 
mobilisere private investeringer og bidrage 
til sunde offentlige finanser ved at undgå 
unødig overlapning og fragmentering af 
indsatsen samt lette deltagelsen for aktører 
involveret i forskning og innovation
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Or. en

Ændringsforslag 50
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) at fastholde og udvide kapaciteten til at 
producere halvledere og intelligente 
systemer i Europa, herunder lederskab
inden for produktionsudstyr og 
materialebehandling

(e) at bidrage til at øge kapaciteten til at 
producere halvledere og intelligente 
systemer i Europa, herunder til lederskabet
inden for produktionsudstyr og 
materialebehandling

Or. en

Ændringsforslag 51
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV) involvering i 
overensstemmelse med målene i Horisont 
2020-rammeprogrammet

Or. ro

Ændringsforslag 52
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at sikre en førerposition inden for 
design og systemudvikling, herunder for 
indlejrede teknologier

(f) at fremme en førerposition for EU
inden for design og systemudvikling, 
herunder for indlejrede teknologier

Or. en

Ændringsforslag 53
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) at give alle aktører adgang til 
verdensførende infrastruktur til design og 
fremstilling af elektroniske komponenter 
og indlejrede/cyber-fysiske og intelligente 
systemer

(g) at lette adgangen for alle aktører til 
verdensførende infrastruktur til design og 
fremstilling af elektroniske komponenter 
og indlejrede/cyber-fysiske og intelligente 
systemer

Or. en

Ændringsforslag 54
Dimitrios Droutsas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) at give alle aktører adgang til 
verdensførende infrastruktur til design og 
fremstilling af elektroniske komponenter 
og indlejrede/cyber-fysiske og intelligente 
systemer

(g) at give alle aktører adgang til 
verdensførende infrastruktur til design og 
fremstilling af elektroniske komponenter 
og indlejrede/cyber-fysiske og intelligente 
systemer samt fremme små og 
mellemstore virksomheders (SMV) 
involvering i sine aktiviteter på linje med 
målene i Horisont 2020-
rammeprogrammet

Or. en
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Begrundelse

(Tilpasning til artikel 18 i Horisont 2020-rammeforordningen).

Ændringsforslag 55
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) at opbygge et dynamisk økosystem, 
som inddrager innovative små og 
mellemstore virksomheder (SMV), styrker 
eksisterende klynger og stimulerer 
etableringen af nye klynger på lovende nye 
områder.

(h) at fremme et dynamisk økosystem, som 
inddrager innovative små og mellemstore 
virksomheder (SMV), styrker eksisterende 
klynger og stimulerer etableringen af nye 
klynger på lovende nye områder.

Or. en

Ændringsforslag 56
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) designteknologier, proces og 
integration, udstyr, materialer og 
fremstilling med henblik på mikro- og 
nanoelektronik med samtidig målretning 
mod miniaturisering, diversificering og 
differentiering samt heterogen integration

(a) designteknologier, proces og 
integration, udstyr, materialer og 
fremstilling med henblik på mikro- og 
nanoelektronik med samtidig målretning 
mod miniaturisering, decentrale 
tillidsskabende mekanismer,
diversificering og differentiering samt 
heterogen integration

Or. en
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Ændringsforslag 57
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) processer, metoder, værktøjer og 
platforme, referencedesign og -arkitekturer 
til software- og/eller kontrolintensive 
indlejrede/cyber-fysiske systemer, 
løsninger med sømløs sammenkobling og 
interoperabilitet, funktionel sikkerhed, høj 
tilgængelighed og sikkerhed for 
professionelle applikationer og 
forbrugerapplikationer samt tilknyttede 
tjenester

(b) processer, metoder, værktøjer og 
platforme, referencedesign og -arkitekturer 
til software- og/eller kontrolintensive 
indlejrede/cyber-fysiske systemer, 
løsninger med sømløs sammenkobling og 
interoperabilitet, funktionel sikkerhed,
åben kildekode, høj tilgængelighed og 
sikkerhed for professionelle applikationer 
og forbrugerapplikationer samt tilknyttede 
tjenester

Or. en

Ændringsforslag 58
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tværfaglige tilgange til intelligente 
systemer understøttet af udviklingen inden 
for holistisk design og avanceret 
fremstilling med henblik på at opnå 
selvstændige og fleksible intelligente 
systemer med avancerede grænseflader, 
som tilbyder komplekse funktionaliteter 
baseret på f.eks. sømløs integration af 
måling, aktivering, behandling, 
energiforsyning og netværk.

(c) tværfaglige tilgange til intelligente 
systemer understøttet af udviklingen inden 
for holistisk design og avanceret 
fremstilling med henblik på at opnå 
selvstændige og fleksible intelligente 
systemer med enkle brugergrænseflader, 
som tilbyder komplekse funktionaliteter 
baseret på f.eks. sømløs integration af 
måling, aktivering, behandling, 
energiforsyning og netværk.

Or. en
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Ændringsforslag 59
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Omfanget af aktiviteterne

1. For at opfylde målsætningerne i artikel
2 kan ECSEL-forskningsprogrammet 
finansiere F&U-aktiviteter med niveauer 
af teknologisk beredskab på 2-6.
2. Hvis ECSEL-forskningsprogrammet 
omfatter innovationsaktiviteter med 
niveauer af teknologisk beredskab på 7-8, 
skal finansieringssatserne for indirekte 
aktioner reduceres i henhold til [artikel 
22] i reglerne for deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel har til hensigt at præcisere omfanget af aktiviteterne for fællesforetagendet 
ECSEL, navnlig hvad angår de relevante niveauer af teknologisk beredskab, som er omfattet 
af forskningsprogrammet. Reglerne for deltagelse indebærer ligeledes, at der i højere grad 
tages hensyn til konceptet niveau af teknologisk beredskab til fastsættelse af 
finansieringsniveauet. Dette koncept er medtaget i denne artikel i form af finansieringssatser 
for indirekte aktioner.

Ændringsforslag 60
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
ECSEL til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger er 
1 215 255 000 EUR. Bidraget afholdes 
over bevillingerne i Den Europæiske 

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder
bidragene fra medlemsstaterne i Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning 
(EFTA), til fællesforetagendet ECSEL til 
dækning af administrative omkostninger og 
driftsomkostninger er 1 215 255 000 EUR. 
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Unions almindelige budget, der er tildelt 
særprogrammet til gennemførelse af 
horisont 2020 (2014-2020). 
Budgetgennemførelsen med hensyn til 
Unionens bidrag overdrages til 
fællesforetagendet ECSEL, der handler 
som et organ, jf. artikel 209 i forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012, i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. iv, og artikel 60 og 61 i den 
pågældende forordning.

Bidraget afholdes over bevillingerne i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
der er tildelt særprogrammet til 
gennemførelse af horisont 2020 (2014-
2020). Budgetgennemførelsen med hensyn 
til Unionens bidrag overdrages til 
fællesforetagendet ECSEL, der handler 
som et organ, jf. artikel 209 i forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012, i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. iv, og artikel 60 og 61 i den 
pågældende forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
ECSEL til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger er
1 215 255 000 EUR. Bidraget afholdes 
over bevillingerne i Den Europæiske 
Unions almindelige budget, der er tildelt 
særprogrammet til gennemførelse af 
horisont 2020 (2014-2020). 
Budgetgennemførelsen med hensyn til 
Unionens bidrag overdrages til 
fællesforetagendet ECSEL, der handler 
som et organ, jf. artikel 209 i forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012, i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. iv, og artikel 60 og 61 i den 
pågældende forordning.

1. Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
ECSEL til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger er
1 063 348 200 EUR. Bidraget afholdes 
over bevillingerne i Den Europæiske 
Unions almindelige budget, der er tildelt 
særprogrammet til gennemførelse af 
horisont 2020 (2014-2020). 
Budgetgennemførelsen med hensyn til 
Unionens bidrag overdrages til 
fællesforetagendet ECSEL, der handler 
som et organ, jf. artikel 209 i forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012, i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. iv, og artikel 60, stk. 1-4, og
artikel 61 i den pågældende forordning.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til fællesforetagendet ECSEL bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
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sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning i 
IKT og nanoteknologi på den ene side og finansiering af FTI'er på den anden side. Samme 
nedskæring bør finde anvendelse på de øvrige FTI'er. Samtidig bør ECSEL's varighed 
afkortes med fire år, hvilket indebærer et fornyet budget i den næste flerårige finansielle 
ramme efter 2020.

Ændringsforslag 62
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationsaftalen, jf. stk. 2, omhandler 
de elementer, der er nævnt i artikel 58, stk. 
3, samt artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i 
Kommissionens delegerede forordning
(EU) nr. 1268/2012, og bl.a. følgende:

3. Delegationsaftalen, jf. stk. 2, omhandler 
de elementer, der er nævnt i artikel 58, stk. 
3, samt artikel 60, stk. 1-4, og artikel 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
i artikel 40 i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012, og bl.a. 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 63
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) ordningerne vedrørende levering af de 
data, der er nødvendige for at sikre, at 
Kommissionen kan opfylde sine 
formidlings- og rapporteringsforpligtelser, 
jf. artikel 22 i forordning (EU) nr..../2013 
[Horisont 2020-rammeprogrammet]

(d) ordningerne vedrørende levering af de 
data, der er nødvendige for at sikre, at 
Kommissionen kan opfylde sine 
formidlings- og rapporteringsforpligtelser, 
jf. artikel 22 i forordning (EU) nr..../2013 
[Horisont 2020-rammeprogrammet], 
herunder fuldstændige oplysninger om 
alle forslag og tilskudsaftaler og deres 
partnere, som skal indarbejdes i den 
globale Horisont 2020-database ECORDA

Or. en
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Ændringsforslag 64
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet ECSEL vedtager
særlige finansielle regler i 
overensstemmelse med artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
forordning (EU) nr. … [delegeret 
forordning om finansforordningsmodellen 
for offentlig-private partnerskaber].

Uanset denne forordnings artikel 12 
vedtager fællesforetagendet ECSEL 
særlige finansielle regler i 
overensstemmelse med artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
forordning (EU) nr. … [delegeret 
forordning om finansforordningsmodellen 
for offentlig-private partnerskaber].

Or. en

Ændringsforslag 65
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i Den 
Europæiske Union vedtager bestyrelsen en 
afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
samme vedtægt og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, der tillægger den administrerende 
direktør de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes. 
Den administrerende direktør bemyndiges 
til at subdelegere disse beføjelser.

I overensstemmelse med artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i Den 
Europæiske Union vedtager bestyrelsen en 
afgørelse baseret på artikel 2, stk. 1, i 
samme vedtægt og artikel 6 i 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, der tillægger den administrerende 
direktør de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser og 
definerer de vilkår, under hvilke denne 
delegering af beføjelser kan suspenderes. 
Den administrerende direktør bemyndiges 
til at subdelegere disse beføjelser. Den 
administrerende direktør aflægger rapport 
om disse delegationer eller 
subdelegationer på det følgende 
bestyrelsesmøde.
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Or. fr

Begrundelse

Der skal aflægges rapport om hver delegation.

Ændringsforslag 66
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen 
beslutte midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 
direktør, og de beføjelser, denne måtte 
have subdelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller til et andet medlem af personalet i 
fællesforetagendet ECSEL end den 
administrerende direktør.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsen kan udpege og afskedige den administrerende direktør. Hvis den af særlige 
grunde ikke kan udføre sine opgaver, og en subdelegering ikke løser problemet, bør 
bestyrelsen udpege en ny administrerende direktør.

Ændringsforslag 67
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen 
beslutte midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 

Bestyrelsen kan med en begrundet 
beslutning midlertidigt suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 
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direktør, og de beføjelser, denne måtte 
have subdelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller til et andet medlem af personalet i 
fællesforetagendet ECSEL end den 
administrerende direktør.

direktør, og de beføjelser, denne måtte 
have subdelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller til et andet medlem af personalet i 
fællesforetagendet ECSEL end den 
administrerende direktør.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være muligt til enhver tid at suspendere eller tilbagekalde en delegation, uden at 
bestyrelsen skal begrunde dette med ekstraordinære omstændigheder.

Ændringsforslag 68
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Protokollen vedrørende Den Europæiske 
Unions privilegier og immuniteter gælder 
for fællesforetagendet ECSEL og dets 
personale.

Protokollen vedrørende Den Europæiske 
Unions privilegier og immuniteter gælder 
for den administrerende direktør og 
bestyrelsesmedlemmerne i
fællesforetagendet ECSEL.

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke grund til at lade Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælde for 
alle tjenestemændene, men kun for de personer, hvis ansvar berettiger dette.

Ændringsforslag 69
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår ansvar uden for 
aftaleforhold skal fællesforetagendet 
ECSEL i overensstemmelse med de 

2. For så vidt angår ansvar uden for 
aftaleforhold skal fællesforetagendet 
ECSEL i overensstemmelse med de 
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almindelige retsgrundsætninger, 
medlemsstaterne har til fælles, erstatte 
skader, som dets ansatte har forvoldt under 
udøvelsen af deres hverv.

almindelige retsgrundsætninger, 
medlemsstaterne har til fælles, erstatte 
skader, som dets ansatte og 
bestyrelsesmedlemmerne har forvoldt 
under udøvelsen af deres hverv.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tvister vedrørende erstatning for 
skader, fællesforetagendet ECSEL's 
ansatte har forvoldt under udøvelsen af 
deres hverv

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 71
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med ethvert spørgsmål, 
der ikke er omfattet af denne forordning 
eller andre EU-retsakter, gælder 
lovgivningen i den stat, hvor 
fællesforetagendet ECSEL har hjemsted.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 72
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. december 2017 
gennemfører Kommissionen en foreløbig 
evaluering af fællesforetagendet ECSEL, 
som navnlig skal vurdere graden af 
deltagelse i og bidrag til de indirekte 
aktioner fra både de private medlemmer og 
deres tilknyttede enheder, og også fra andre 
juridiske enheder. Kommissionen 
forelægger konklusionerne af denne 
evaluering og sine bemærkninger hertil for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden den 
30. juni 2018.

1. Inden den 31. december 2017 
gennemfører Kommissionen en foreløbig 
evaluering af fællesforetagendet ECSEL, 
som navnlig skal vurdere graden af 
deltagelse i og bidrag til de indirekte 
aktioner fra både de private medlemmer og 
deres tilknyttede enheder, og også fra andre 
juridiske enheder. Kommissionen 
forelægger konklusionerne af denne 
evaluering og sine bemærkninger hertil for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden den 
30. juni 2018. Den foreløbige evaluering 
af fællesforetagendet ECSEL udgør en 
del af og indgår i den foreløbige 
evaluering af Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler de ændringer, der er foretaget til artikel 26 i Horisont 2020-
forordningen, hvor FTI'er klart nævnes som en del af og underlagt den foreløbige evaluering 
af Horisont 2020.

Ændringsforslag 73
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Budgettet til fællesforetagendet 
ECSEL kan underlægges revision i 
medfør af midtvejsevalueringen.

Or. en

Begrundelse

Afhængig af resultatet af den foreløbige evaluering og under behørig hensyntagen til alle 
øvrige relevante faktorer bør muligheden for en tilpasning af budgettet for ECSEL medtages i 
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basisretsakten for ECSEL. Generelt bør en mulig budgetgennemgang i forbindelse med 
midtvejsevalueringen også medtages i basisretsakten for de øvrige fællesforetagender.

Ændringsforslag 74
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for budgetgennemførelsen for 
så vidt angår Unionens bidrag til 
fællesforetagendet ECSEL gives som en 
del af den decharge, der gives af Europa-
Parlamentet efter henstilling fra Rådet til
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i traktatens artikel 319.

1. Decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendets budget for året n
gives efter gennemgang af Europa-
Parlamentet efter henstilling fra Rådet
inden den 15. maj i år n+2. Bestyrelsen 
fastsætter den procedure, der skal følges 
ved afgørelse om decharge, i 
fællesforetagendet ECSEL's finansielle 
bestemmelser. Den tager heri navnlig 
hensyn til de særlige forhold, der følger af 
fællesforetagendets særlige karakter af 
offentlig-privat partnerskab og især af 
den private sektors bidrag til budgettet.

Or. de

Ændringsforslag 75
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for budgetgennemførelsen for 
så vidt angår Unionens bidrag til 
fællesforetagendet ECSEL gives som en 
del af den decharge, der gives af Europa-
Parlamentet efter henstilling fra Rådet til 
Kommissionen i overensstemmelse med
proceduren i traktatens artikel 319.

1. Decharge for budgetgennemførelsen for 
så vidt angår Unionens bidrag til 
fællesforetagendet ECSEL gives som en 
del af den decharge, der gives af Europa-
Parlamentet efter henstilling fra Rådet før 
den 15. maj i år n+2 i overensstemmelse 
med en procedure, der kan sammenlignes 
med den, der er beskrevet i artikel 319 i 
TEUF og artikel 164 og 165 i forordning 
nr. 966/2012 (EU/Euratom) og i henhold 
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til de finansielle bestemmelser for 
fællesforetagendet ECSEL.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for budgetgennemførelsen for
så vidt angår Unionens bidrag til
fællesforetagendet ECSEL gives som en 
del af den decharge, der gives af Europa-
Parlamentet efter henstilling fra Rådet til
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i traktatens artikel 319.

1. Decharge for budgetgennemførelsen for 
fællesforetagendet ECSEL gives af 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra 
Rådet i henhold til en procedure, der er i 
tråd med den procedure, der er nedfældet 
i artikel 319 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
artikel 164 til 166 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, EURATOM) 
nr. 966/2012 og på grundlag af Den 
Europæiske Revisionsrets 
revisionsrapport.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at fællesforetagenderne er underlagt Den Europæiske Revisionsrets kontrol og 
de samme dechargeprocedurer som Europa-Kommissionen og altså kommer under Europa-
Parlamentets budgetkontrol og politiske kontrol.

Ændringsforslag 77
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægger den 
administrerende direktør den årlige 
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resultatopgørelse og balance for det 
foregående år for Den Europæiske 
Revisionsret. Den af Revisionsretten 
foretagne revision skal være baseret på 
bilag og foretages på stedet.

Or. de

Ændringsforslag 78
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis Europa-Parlamentet nægter at 
give decharge, indgiver den 
administrerende direktør sin 
afskedsbegæring til bestyrelsen, og 
bestyrelsen træffer sin afgørelse alt efter 
omstændighederne.

Or. fr

Begrundelse

For at dechargeproceduren kan være troværdig, er det vigtigt, at det får følger, hvis 
dechargen ikke gives, og at bestyrelsen træffer afgørelse om den administrerende direktørs 
fortsatte aktivitet. Denne procedure er ikke en afskedigelse, den forpligter blot den 
administrerende direktør til at indgive sin afskedsbegæring til bestyrelsen, som skal beslutte, 
hvad der skal ske efterfølgende.

Ændringsforslag 79
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Fællesforetagendets personale, den 
administrerende direktør og bestyrelsen 
underretter straks OLAF om den svig, de 
måtte få kendskab til i deres arbejde eller i 
udøvelsen af deres mandat, og dette uden 
at de på grund af denne underretning 
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pådrager sig et ansvar. Lever de ikke op til 
denne forpligtelse, bliver de personligt 
ansvarlige for følgerne af den svig, de har 
fået kendskab til, og som de ikke har 
underrettet OLAF om.

Or. fr

Begrundelse

Bekæmpelse af svig bør være en af EU's hovedopgaver. Denne whistleblowerordning, der 
allerede fungerer i mindst en medlemsstat, er i denne henseende et effektivt redskab.

Ændringsforslag 80
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet ECSEL's bestyrelse 
kan fastsætte gennemførelsesbestemmelser 
for forordning (EF) nr. 1049/2001.

2. Fællesforetagendet ECSEL's bestyrelse 
kan fastsætte gennemførelsesbestemmelser 
for forordning (EF) nr. 1049/2001 uden at 
skabe administrative byrder for dem, der 
forsøger at udøve de rettigheder, som 
forordningen indrømmer dem.

Or. en

Ændringsforslag 81
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordning (EU) nr. … [Regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020] 
gælder for de foranstaltninger, der 
finansieres af fællesforetagendet ECSEL. I 
overensstemmelse med nævnte forordning 
betragtes fællesforetagendet ECSEL som et 

Forordning (EU) nr. … [Regler for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020]
og Kommissionens afgørelser om 
gennemførelsen heraf gælder for de
indirekte foranstaltninger, der finansieres 
af fællesforetagendet ECSEL. I 
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finansieringsorgan og yder finansiel støtte 
til indirekte aktioner som anført i § 1, litra 
a), i vedtægterne.

overensstemmelse med nævnte forordning 
betragtes fællesforetagendet ECSEL som et 
finansieringsorgan og yder finansiel støtte 
til indirekte aktioner som anført i § 1, litra 
a), i vedtægterne.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at det ikke kun er reglerne for deltagelse, men 
også de tilhørende gennemførelsesretsakter såsom procedurer for indsendelse, evaluering, 
udvælgelse, tildeling og revision, der finder anvendelse. I henhold til artikel 1, stk. 1, om 
reglerne for deltagelse finder disse regler kun anvendelse på indirekte aktioner.

Ændringsforslag 82
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til de særlige 
driftsmæssige behov, der kendetegner 
fællesforetagendet ECSEL, kan 
arbejdsplanerne for fællesforetagendet 
ECSEL fravige reglerne for deltagelse i 
Horisont 2020, såfremt medlemsstaternes 
inddragelse i oprettelsen af 
fællesforetagendet nødvendiggør sådanne 
undtagelser. Disse tilfælde bør imidlertid 
begrænses til et absolut minimum. 
Undtagelser fra reglerne for deltagelse må 
ikke have en afskrækkende virkning på 
universiteters, almennyttige 
forskningsorganisationers eller SMV'ers 
deltagelse og må ikke være i strid med den 
generelle målsætning om retfærdig og lige 
behandling, der er fastlagt i reglerne for 
deltagelse i Horisont 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
artikel 60, stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
og artikel 16 i denne forordning skal 
forslagsindkaldelser, som er organiseret 
af fællesforetagendet ECSEL, 
offentliggøres på den webbaserede 
Horisont 2020-deltagerportal.

Or. en

Begrundelse

Under Horisont 2020-trepartsforhandlingerne blev institutionerne enige om at skabe større 
sammenhæng mellem alle indkaldelsesmuligheder, der finansieres under Horisont 2020. I den 
forbindelse lovede Kommissionen at fremme offentliggørelsen af forslagsindkaldelser, der er 
organiseret af FTI'er på Horisont 2020-deltagerportalen. De blev alle enige om at følge 
denne fremgangsmåde. Dette ændringsforslag har til formål at lave en selvforpligtelse om til 
et lovkrav, der sikrer, at ansøgerne har adgang til enkle og tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 84
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Eventuelle uudnyttede bevillinger 
under forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) 
nr. 74/2008 overføres til 
fællesforetagendet ECSEL. Ethvert beløb, 
der skyldes af sammenslutningen 
AENEAS og sammenslutningen 
ARTEMISIA for administrative 
bevillinger for fællesforetagenderne 
ENIAC og Artemis for perioden 2008-

10. Kun de uundværlige bevillinger, som 
er nødvendige for at dække de 
administrative omkostninger som følge af 
indkaldelse af forslag under ENIAC og 
ARTEMIS overdrages fra de uudnyttede 
bevillinger under forordning (EF) nr. 
72/2008 og (EF) nr. 74/2008.
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2013 overføres til fællesforetagendet 
ECSEL i overensstemmelse med 
arrangementer, der skal aftales med 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 85
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) at offentliggøre oplysninger om 
projekterne, herunder det samlede beløb 
for hvert projekt og navnene på 
deltagerne

Or. ro

Ændringsforslag 86
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) efter accept af vedtægterne gennem et 
godkendelsesbrev [sammenslutningen 
AENEAS, en sammenslutning registreret i 
henhold til fransk lovgivning
(registreringsnr. 20070039) med hjemsted i 
Paris (Frankrig); sammenslutningen 
ARTEMISIA, en sammenslutning 
registreret i henhold til nederlandsk 
lovgivning (registreringsnr. 17201341) 
med hjemsted i Eindhoven (Nederlandene); 
sammenslutningen EPoSS, en 
sammenslutning registreret i henhold til … 
lovgivning (registreringsnr. ...) med 
hjemsted i ... . (…)].

(c) efter accept af vedtægterne gennem en 
beslutning truffet af den instans, der 
varetager dens forvaltning,
[sammenslutningen AENEAS, en 
sammenslutning registreret i henhold til 
fransk lovgivning (registreringsnr. 
20070039) med hjemsted i Paris
(Frankrig); sammenslutningen 
ARTEMISIA, en sammenslutning 
registreret i henhold til nederlandsk 
lovgivning (registreringsnr. 17201341) 
med hjemsted i Eindhoven (Nederlandene); 
sammenslutningen EPoSS, en 
sammenslutning registreret i henhold til … 
lovgivning (registreringsnr. ...) med 
hjemsted i ... . (…)].
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Or. fr

Ændringsforslag 87
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En eventuel ansøgning om medlemskab 
af fællesforetagendet ECSEL i henhold til 
stk. 2 stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen 
behandler ansøgningen og vurderer 
ansøgerens relevans og potentielle 
merværdi, for så vidt angår indsatsen for at 
nå fællesforetagendet ECSEL's mål. Den 
træffer derefter afgørelse om ansøgningen.

3. En eventuel ansøgning om medlemskab 
af fællesforetagendet ECSEL i henhold til 
stk. 2 stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen 
behandler ansøgningen og vurderer 
ansøgerens relevans og potentielle 
merværdi, for så vidt angår indsatsen for at 
nå fællesforetagendet ECSEL's mål. Den 
træffer derefter afgørelse om ansøgningen
og fremlægger en begrundet afgørelse for 
ansøgeren, hvis ansøgningen afslås.

Or. en

Ændringsforslag 88
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En eventuel ansøgning om medlemskab 
af fællesforetagendet ECSEL i henhold til 
stk. 2 stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen 
behandler ansøgningen og vurderer 
ansøgerens relevans og potentielle 
merværdi, for så vidt angår indsatsen for at 
nå fællesforetagendet ECSEL's mål. Den 
træffer derefter afgørelse om ansøgningen.

3. En eventuel ansøgning om medlemskab 
af fællesforetagendet ECSEL i henhold til 
stk. 2 stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen 
behandler ansøgningen og vurderer 
ansøgerens relevans og potentielle 
merværdi, for så vidt angår indsatsen for at 
nå fællesforetagendet ECSEL's mål. Den 
træffer derefter afgørelse om ansøgningen
og meddeler straks sin beslutning til 
Kommissionen, som i tilfælde af 
godkendelse af ansøgningen har ret til at 
gøre indsigelse mod medlemskabet, 
undtagen hvis der er tale om en 
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medlemsstat i EU.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert medlem kan opsige sit 
medlemskab af fællesforetagendet ECSEL. 
Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft 
seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer er underrettet herom. Det 
tidligere medlem løses pr. denne dato fra 
alle forpligtelser bortset fra dem, 
fællesforetagendet ECSEL har godkendt 
eller påtaget sig før medlemmets opsigelse.

4. Ethvert medlem kan opsige sit 
medlemskab af fællesforetagendet ECSEL. 
Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft 
seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer er underrettet herom. Det 
tidligere medlem løses pr. denne dato fra 
alle forpligtelser bortset fra dem, 
fællesforetagendet ECSEL har godkendt 
eller påtaget sig før medlemmets opsigelse.
Opsiger et medlem sit medlemskab, 
opgøres dets finansielle forpligtelser over 
for fællesforetagendet ECSEL.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemskab af fællesforetagendet 
ECSEL kan ikke overføres til en tredjepart, 
medmindre bestyrelsen på forhånd har 
givet tilladelse hertil.

5. Medlemskab af fællesforetagendet 
ECSEL kan ikke overføres til en tredjepart, 
medmindre bestyrelsen på forhånd har 
givet tilladelse hertil. Denne tilladelse 
meddeles Kommissionen, som har ret til 
indsigelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 91
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) det videnskabelige udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 92
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen fastlægger selv sin 
forretningsorden.

Bestyrelsen fastlægger selv sin 
forretningsorden og offentliggør den.

Or. en

Ændringsforslag 93
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen sikrer konstant 
koordinering mellem aktiviteterne i 
Horisont 2020 og aktiviteterne i 
fællesforetagendet ECSEL ved 
regelmæssigt at identificere mulige 
komplementariteter og synergier, 
herunder ønskelige overlapninger, samt 
gennemføre en formel 
koordineringsprocedure med henblik på 
at tilpasse forskningsprioriteterne, som er 
omfattet af samarbejdsforskning i 
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overensstemmelse med 
rammeprogrammet, og aktiviteterne i 
fællesforetagendet ECSEL.

Or. en

Begrundelse

Der er et presserende behov for at koordinere forskningsaktiviteterne under 
rammeprogrammet og de aktiviteter, der gennemføres i medfør af FTI'er, herunder 
forvaltning af ønskelige overlapninger og de nødvendige synergier og komplementariteter. 
Denne opgave kan bedst varetages af Kommissionen, hvis rolle i styringsstrukturen af FTI'er 
(1/3 af stemmerne) er tilstrækkelig til dette formål.

Ændringsforslag 94
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) vurdere, godkende eller afvise 
ansøgninger vedrørende nyt medlemskab, 
jf. § 3, stk. 3

(a) vurdere, godkende eller afvise 
ansøgninger vedrørende nyt medlemskab
for private enheder, jf. § 3, stk. 3; regler 
for accept af nye medlemmer bør være 
offentlige og gennemsigtige, ikke udgøre 
unødige hindringer, og ethvert afslag bør 
klart begrundes skriftligt og stilles til 
rådighed for kandidaten og for 
repræsentantskabet for de offentlige 
myndigheder

Or. en

Begrundelse

Hvis en medlemsstat ønsker at blive medlem, bør dette ske automatisk og ikke på grundlag af 
en beslutning fra bestyrelsen.

Ændringsforslag 95
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) udnævne, afskedige, forlænge 
tjenesteperioden for og udstikke 
retningslinjer for den administrerende 
direktør og overvåge dennes præstation

(f) udnævne, afsætte, forlænge 
tjenesteperioden for og udstikke 
retningslinjer for den administrerende 
direktør og overvåge dennes præstation

Or. fr

Ændringsforslag 96
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) på baggrund af et offentligt udbud 
udpege det uafhængige revisionsorgan, 
der får til opgave at fremlægge den 
udtalelse, der er omhandlet i artikel 60, 
stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU-EURATOM) 
nr. 966/2012.

Or. fr

Ændringsforslag 97
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen på grundlag af en 
kandidatliste, der udarbejdes af 
Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure. 
Kommissionen inddrager i relevant omfang 
repræsentanter fra de andre medlemmer af 

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen på grundlag af en 
kandidatliste, der udarbejdes af 
Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure. 
Kommissionen inddrager i relevant omfang 
repræsentanter fra de andre medlemmer af 
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fællesforetagendet ECSEL i 
udvælgelsesproceduren.

fællesforetagendet ECSEL i 
udvælgelsesproceduren. Europa-
Parlamentet har indsigelsesret.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der sikres navnlig en passende 
repræsentation af de andre medlemmer af 
fællesforetagendet ECSEL i den 
indledende fase af udvælgelsesproceduren. 
Med henblik herpå udpeger ECSEL-
medlemsstaterne og de private medlemmer 
efter fælles overenskomst en repræsentant 
samt en observatør på vegne af bestyrelsen.

Der sikres navnlig en passende 
repræsentation af de andre medlemmer af 
fællesforetagendet ECSEL i den 
indledende fase af udvælgelsesproceduren. 
Med henblik herpå udpeger ECSEL-
medlemsstaterne og de private medlemmer 
efter fælles overenskomst en repræsentant 
samt en observatør på vegne af bestyrelsen.
Princippet om ligestilling mellem kønnene 
bør anvendes under hele 
udvælgelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 99
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør varetager 
navnlig følgende opgaver på en uafhængig 
måde:

4. Den administrerende direktør varetager 
navnlig følgende opgaver:

Or. fr
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Ændringsforslag 100
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forelægge årsregnskabet for 
bestyrelsen til vedtagelse

(d) foretage en opgørelse af årsregnskabet 
og forelægge det for bestyrelsen til 
vedtagelse

Or. fr

Ændringsforslag 101
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) udarbejde en årlig rapport om de 
fremskridt, der gøres gennem F&U-
aktiviteterne, i samarbejde med 
kommunikationsenhederne under 
fællesforetagendet ECSEL

Or. en

Begrundelse

Det anbefales regelmæssigt at tilvejebringe flere lettilgængelige oplysninger om de fremskridt 
og resultater, der er opnået i medfør af et FTI, for at øge FTI'ets synlighed og skabe 
opmærksomhed om dets resultater i den brede offentlighed.

Ændringsforslag 102
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) rettidigt følge op på enhver 
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henstilling fra den foreløbige evaluering 
af fællesforetagendet ECSEL og alle 
andre relevante vurderinger af 
aktiviteterne under fællesforetagendet 
ECSEL;

Or. en

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig indflydelse på de formelt planlagte evalueringer samt forbedre 
kvaliteten af forvaltningen af fællesforetagender bør den administrerende direktør have 
ansvaret for opfølgningen af alle relevante henstillinger.

Ændringsforslag 103
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) organisere det offentlige udbud, på 
grundlag af hvilket bestyrelsen udpeger 
det uafhængige revisionsorgan, der får til 
opgave at fremlægge den udtalelse, der er 
omhandlet i artikel 60, stk. 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU 
EURATOM) nr. 966/2012.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Repræsentantskabet for de offentlige 
myndigheder fastlægger selv sin 
forretningsorden.

Repræsentantskabet for de offentlige 
myndigheder fastlægger selv sin 
forretningsorden og offentliggør den.

Or. en



AM\1012281DA.doc 45/53 PE524.773v01-00

DA

Ændringsforslag 105
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) hensigtsmæssigheden i at medtage en 
given forskningsprioritet, som er omfattet 
af fællesforetagendet ECSEL, i 
almindelige indkaldelser under Horisont 
2020-rammeprogrammet med henblik på 
at udvikle nye synergier med forsknings-
og innovationsaktiviteter af strategisk 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag 106
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 14 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentantskabet for de private 
medlemmer vedtager selv sin 
forretningsorden.

4. Repræsentantskabet for de private 
medlemmer vedtager selv sin 
forretningsorden og offentliggør den.

Or. en

Ændringsforslag 107
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a. Det videnskabelige udvalg
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1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af 
højst 14 medlemmer, der udpeges for en 
periode på ét år, som kan forlænges. Det 
vælger en formand blandt medlemmerne 
for en periode på ét år. Formanden kan 
overvære og deltage i bestyrelsesmøderne. 
Der kan om nødvendigt udpeges flere 
eksperter til løsning af specifikke ad hoc-
opgaver for en begrænset periode.
2. Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg skal afspejle en ligelig 
repræsentation af uafhængige eksperter 
fra den akademiske verden med relevante 
tværfaglige baggrunde. Det 
videnskabelige udvalgs medlemmer skal 
under ét besidde den videnskabelige 
kompetence og ekspertise inden for hele 
det tekniske område, der er nødvendig for 
at afgive strategiske anbefalinger til 
ECSEL på et videnskabeligt grundlag.
3. Bestyrelsen fastlægger de specifikke 
kriterier og udvælgelsesprocesser for 
sammensætningen af det videnskabelige 
udvalg og udpeger medlemmerne.
4. Det videnskabelige udvalg udfører 
følgende opgaver:
a) rådgive om de videnskabelige 
prioriteter, der skal behandles i de årlige 
arbejdsplaner
b) rådgive om de videnskabelige 
resultater, der beskrives i den årlige 
aktivitetsrapport.
Der tages behørigt hensyn til det 
videnskabelige udvalgs rådgivning.
5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst to gange om året. 
Formanden indkalder til møderne.
6. Det videnskabelige udvalg kan med 
formandens samtykke invitere andre 
personer til at deltage på dets møder.
7. Det videnskabelige udvalg vedtager selv 
sin forretningsorden.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag I – del 16 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet ECSEL's 
administrationsomkostninger må ikke 
overstige 39 420 000 EUR og afholdes via
de finansielle bidrag, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, for så vidt angår 
Unionens bidrag på op til 15 255 000 
EUR, artikel 4, stk. 2, for så vidt angår de 
private medlemmers bidrag op til 
19 710 000 EUR og artikel 19, stk. 2, for 
gennemførelsen af de aktioner, der er 
blevet iværksat under forordning (EF) nr. 
72/2008 og (EF) nr. 74/2008. Hvis en del 
af bidraget til 
administrationsomkostninger ikke bruges, 
kan det bruges til at dække 
fællesforetagendet ECSEL's 
driftsomkostninger.

2. Fællesforetagendet ECSEL's 
administrationsomkostninger afholdes via:

a) de finansielle bidrag, der er omhandlet 
i artikel 3, stk. 1, for så vidt angår 
Unionens bidrag på op til 15 255 000 
EUR
b) artikel 4, stk. 2, for så vidt angår de 
private medlemmers bidrag op til 
19 710 000 EUR eller 1 % af summen af 
de samlede projektudgifter, alt efter 
hvilket af disse beløb der er det højeste, 
dog højst 48 mio. EUR
c) og artikel 19, stk. 2, for gennemførelsen 
af de aktioner, der er blevet iværksat 
under forordning (EF) nr. 72/2008 og 
(EF) nr. 74/2008.
Hvis en del af bidraget til 
administrationsomkostninger ikke bruges, 
kan det bruges til at dække 
fællesforetagendet ECSEL's 
driftsomkostninger.
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Or. en

Ændringsforslag 109
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 19 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et medlem af fællesforetagendet 
ECSEL ikke overholder sine forpligtelser 
vedrørende aftalte finansielle bidrag, 
meddeler den administrerende direktør 
dette skriftligt og fastsætter en rimelig 
frist, inden for hvilken misligholdelsen 
kan bringes til ophør. Såfremt situationen 
ikke afhjælpes inden fristens udløb, 
indkalder den administrerende direktør til 
et bestyrelsesmøde med henblik på at 
beslutte, om det misligholdende medlem 
skal fratages sit medlemskab, eller om der 
skal træffes andre foranstaltninger, indtil 
medlemmet overholder sine forpligtelser. 
Ethvert medlem, der ikke opfylder sine 
forpligtelser, kan i første omgang og efter 
at være blevet hørt, og efter at en 
betalingsordning er blevet foreslået 
medlemmet, få sin stemmeret suspenderet 
af bestyrelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fællesforetagendet ECSEL foretager 
hvert år indberetning til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

3. Fællesforetagendet ECSEL foretager 
hvert år indberetning til Kommissionen og 
budgetmyndighederne.
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Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægger den 
administrerende direktør den årlige 
resultatopgørelse og balance for det 
foregående år for Revisionsretten. 
Revisionsretten kan gennemføre 
inspektioner, herunder kontrolbesøg.

Or. en

Ændringsforslag 111
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af et uafhængigt 
revisionsorgan i overensstemmelse med 
artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af Revisionsretten i 
overensstemmelse med traktatens artikel
287.

Or. en

Ændringsforslag 112
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af et uafhængigt 
revisionsorgan i overensstemmelse med 
artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af Revisionsretten.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af et uafhængigt
revisionsorgan i overensstemmelse med
artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

4. Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL revideres af Revisionsretten i 
forbindelse med dechargeproceduren. 
Retten tager i sit arbejde højde for 
arbejdet foretaget af det uafhængige
revisionsorgan, der får til opgave at 
fremlægge den udtalelse, der er 
omhandlet i artikel 60, stk. 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU-
EURATOM) nr. 966/2012.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL skal ikke revideres af 
Revisionsretten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL skal ikke revideres af 

udgår
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Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 116
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabet for fællesforetagendet 
ECSEL skal ikke revideres af 
Revisionsretten.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 117
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabet for fællesforetagendet ECSEL 
skal ikke revideres af Revisionsretten.

Regnskabet for fællesforetagendet ECSEL 
skal revideres af Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 118
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 22 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Revisionsretten udarbejder en særskilt 
årlig rapport om fællesforetagendet 
ECSEL.
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Or. en

Ændringsforslag 119
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 25 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen for fællesforetagendet 
ECSEL kan vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter, for så vidt angår 
fællesforetagendets medlemmer, organer 
og personale. Disse bestemmelser skal 
tjene til at undgå interessekonflikter for 
repræsentanterne for medlemmerne af 
fællesforetagendet ECSEL, der sidder i 
bestyrelsen eller i repræsentantskabet for 
de offentlige myndigheder.

2. Bestyrelsen for fællesforetagendet 
ECSEL vedtager bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter, for så vidt angår 
fællesforetagendets medlemmer, organer 
og personale. Disse bestemmelser skal 
tjene til at undgå interessekonflikter for 
repræsentanterne for medlemmerne af 
fællesforetagendet ECSEL, der sidder i 
bestyrelsen eller i repræsentantskabet for 
de offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 120
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 25 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen for fællesforetagendet 
ECSEL kan vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter, for så vidt angår 
fællesforetagendets medlemmer, organer 
og personale. Disse bestemmelser skal 
tjene til at undgå interessekonflikter for 
repræsentanterne for medlemmerne af 
fællesforetagendet ECSEL, der sidder i 
bestyrelsen eller i repræsentantskabet for 
de offentlige myndigheder.

2. Bestyrelsen for fællesforetagendet 
ECSEL vedtager bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter, for så vidt angår 
fællesforetagendets medlemmer, organer 
og personale. Disse bestemmelser skal 
tjene til at undgå interessekonflikter for 
repræsentanterne for medlemmerne af 
fællesforetagendet ECSEL, der sidder i 
bestyrelsen eller i repræsentantskabet for 
de offentlige myndigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 121
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 25 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen for fællesforetagendet 
ECSEL kan vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter, for så vidt angår 
fællesforetagendets medlemmer, organer 
og personale. Disse bestemmelser skal 
tjene til at undgå interessekonflikter for 
repræsentanterne for medlemmerne af 
fællesforetagendet ECSEL, der sidder i 
bestyrelsen eller i repræsentantskabet for 
de offentlige myndigheder.

2. Bestyrelsen for fællesforetagendet 
ECSEL vedtager bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter, for så vidt angår 
fællesforetagendets medlemmer, organer 
og personale. Disse bestemmelser skal 
tjene til at undgå interessekonflikter for 
repræsentanterne for medlemmerne af 
fællesforetagendet ECSEL, der sidder i 
bestyrelsen eller i repræsentantskabet for 
de offentlige myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 26 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når fællesforetagendet ECSEL afvikles, 
bruges dets aktiver til at dække dets 
passiver og udgifterne i forbindelse med 
afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles 
mellem medlemmerne på tidspunktet for 
afviklingen i forhold til deres finansielle 
bidrag til fællesforetagendet ECSEL. Et 
eventuelt overskud, der tilfalder Den 
Europæiske Union, tilbageføres til EU-
budgettet.

4. Når fællesforetagendet ECSEL afvikles, 
bruges dets aktiver til at dække dets 
passiver og udgifterne i forbindelse med 
afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles 
mellem medlemmerne på tidspunktet for 
afviklingen i forhold til deres finansielle 
bidrag til fællesforetagendet ECSEL. Et 
eventuelt overskud, der tilfalder Den 
Europæiske Union, tilbageføres til
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 i EU-budgettet.

Or. fr


