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Ändringsförslag 25
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet tillstyrker
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 4

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på 
nytt om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på 
nytt om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag såsom 
ändrat av parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr …/2013 av den 
… 2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)6 är att få en större 
inverkan på forskning och innovation 

(4) Syftet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)6 är att få en större
inverkan på forskning och innovation 
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genom att slå ihop medel under 
ramprogrammet Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap i viktiga områden där 
forskning och innovation kan bidra till 
EU:s mer övergripande mål för 
konkurrenskraften och bidra till att lösa 
samhällsmässiga problem. EU:s deltagande 
i dessa partnerskap kan ske i form av 
finansiella bidrag till gemensamma företag 
som bildats på grundval av artikel 187 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt enligt rådets beslut 
nr 1982/2006/EG.

genom att slå ihop medel under 
ramprogrammet Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på viktiga områden där 
forskning och innovation kan bidra till 
EU:s mer övergripande mål för
konkurrenskraften, ge hävstångseffekter 
för privata investeringar och bidra till att 
lösa samhällsmässiga problem. Dessa 
partnerskap bör bygga på långsiktiga 
åtaganden, med ett balanserat bidrag från 
alla partner, ta ansvar för att 
målsättningarna uppnås och vara 
förenliga med unionens strategiska mål 
för forskning, utveckling och innovation. 
Partnerskapen bör förvaltas och fungera 
med öppenhet, insyn, effektivitet och 
ändamålsenlighet, och många olika 
berörda aktörer verksamma inom sina 
specialområden bör ges möjlighet att 
delta. EU:s deltagande i dessa partnerskap 
kan ske i form av finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt enligt 
rådets beslut nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
6 EUT [ramprogrammet Horisont 2020]. 6 EUT [ramprogrammet Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad dessa bör 
medföra.

Ändringsförslag 28
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut (EU) 
nr […]/2013 av den […] 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)7 bör det ges ytterligare stöd till 
gemensamma företag som bildats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG på de villkor som 
anges i beslut (EU) nr […]/2013. Det 
prioriterade området industriellt ledarskap 
är inriktat på två särskilda 
verksamhetsområden under informations-
och kommunikationsteknik: mikro- och 
nanoelektronik och en ny generation 
komponenter och system, konstruktion av 
avancerade och smarta inbyggda 
komponenter och system. Inbyggda 
datorsystem (Artemis) och nanoelektronik 
(Eniac) bör slås ihop i ett enda initiativ.

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../2013 av 
den ... 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 och rådets beslut (EU) 
nr […]/2013 av den […] 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)7 bör det ges ytterligare stöd till 
gemensamma företag som bildats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG på de villkor som 
anges i beslut (EU) nr […]/2013. Det 
prioriterade området industriellt ledarskap 
är inriktat på två särskilda 
verksamhetsområden under informations-
och kommunikationsteknik: mikro- och 
nanoelektronik och en ny generation 
komponenter och system, konstruktion av 
avancerade och smarta inbyggda 
komponenter och system. Inbyggda 
datorsystem (Artemis) och nanoelektronik 
(Eniac) bör slås ihop i ett enda initiativ.

__________________ __________________
7 EUT [särskilda programmet 
Horisont 2020].

7 EUT [särskilda programmet 
Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Det bör inte bara finnas en hänvisning till det särskilda programmet utan även till 
ramprogrammet, eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnad av artikel 19 i 
ramprogrammet och de principer som anges där.

Ändringsförslag 29
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut (EU) (5) I enlighet med ramprogrammet 
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nr […]/2013 av den […] 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet 
för genomförande av Horisont 2020 
(2014–2020)7 bör det ges ytterligare stöd 
till gemensamma företag som bildats 
enligt beslut nr 1982/2006/EG på de 
villkor som anges i beslut (EU) 
nr […]/2013. Det prioriterade området 
industriellt ledarskap är inriktat på två 
särskilda verksamhetsområden under 
informations- och kommunikationsteknik: 
mikro- och nanoelektronik och en ny 
generation komponenter och system, 
konstruktion av avancerade och smarta 
inbyggda komponenter och system. 
Inbyggda datorsystem (Artemis) och 
nanoelektronik (Eniac) bör slås ihop i ett 
enda initiativ.

Horisont 2020 och rådets beslut 
nr …/2013/EU av den … 2013 får 
ytterligare stöd ges till sådana 
gemensamma företag som etablerats 
enligt de villkor som anges i 
ramprogrammet Horisont 2020, särskilt 
artikel 25, och i full överensstämmelse 
med de allmänna principerna i 
ramprogrammet Horisont 2020, särskilt 
principerna om jämställdhet och fri 
tillgång. Det prioriterade området 
industriellt ledarskap är inriktat på två 
särskilda verksamhetsområden under 
informations- och kommunikationsteknik: 
mikro- och nanoelektronik och en ny 
generation komponenter och system, 
konstruktion av avancerade och smarta 
inbyggda komponenter och system. 
Inbyggda datorsystem (Artemis) och 
nanoelektronik (Eniac) bör slås ihop i ett 
enda initiativ.

__________________
7 EUT [särskilda programmet 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 30
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Utan att det påverkar den 
deltidsutvärdering som avses i artikel 11.1 
i denna förordning och i 
överensstämmelse med artikel 32 i 
ramprogrammet Horisont 2020 bör de 
gemensamma teknikinitiativen, som ett 
särskilt finansieringsinstrument, bli 
föremål för en noggrann 
deltidsutvärdering som särskilt bör 
granska initiativens öppenhet, insyn, 
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effektivitet och ändamålsenlighet.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med artikel 32 i förordningen om ramprogrammet 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 31
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget Ecsel ge finansiellt 
stöd främst i form av bidrag till deltagare 
efter öppna och konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar. Det finansiella 
stödet måste vara inriktat på 
dokumenterade marknadsmisslyckanden 
som hämmar utvecklingen av det berörda 
programmet och måste ha en 
stimulanseffekt genom att det påverkar
mottagarens beteende.

(19) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget Ecsel ge finansiellt 
stöd främst i form av bidrag till deltagare 
efter öppna och konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar, samtidigt som man 
beaktar behovet av en minskad 
administrativ börda för att underlätta 
tillgången till finansiellt stöd. Det 
finansiella stödet måste vara inriktat på 
dokumenterade marknadsmisslyckanden 
som hämmar utvecklingen av det berörda 
programmet och måste ha en 
stimulanseffekt genom att det påverkar 
mottagarens beteende.

Or. en

Ändringsförslag 32
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas enligt principen om sund 

(22) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas enligt principen om sund 
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ekonomisk förvaltning och de gällande 
bestämmelserna om indirekt förvaltning i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 
om tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/201214.

ekonomisk förvaltning och de gällande 
bestämmelserna om indirekt förvaltning i 
artikel 60.1–4) i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 
av den 29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/201214.

__________________ __________________
14 EUT L 362, 31.12.2012, s. 1. 14 EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 33
Jean-Pierre Audy

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 över det 
gemensamma företaget Ecsel som när det 
gäller kommissionen. Detsamma gäller för 
revisionsrätten och Europaparlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Christian Ehler

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 35
Paul Rübig

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 

utgår
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granskning av revisionsrätten.

Or. de

Ändringsförslag 36
Dimitrios Droutsas

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.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel bör granskas av 
revisionsrätten för att säkra direkt insyn i de gemensamma teknikinitiativens verksamhet.

Ändringsförslag 37
Jean-Pierre Audy
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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. Trots detta yttrande, som 
inte är detsamma som en revision, är det 
motiverat att det gemensamma företaget 
Ecsels räkenskaper ska omfattas av 
granskning av revisionsrätten.

Or. fr

Motivering

Det är inte motiverat att det gemensamma företaget Ecsels räkenskaper inte ska omfattas av 
granskning av revisionsrätten. Ett yttrande, även från ett oberoende revisionsorgan, är inte en 
revision som gör att tredje part, t.ex. EU och Europaparlamentet, helt och hållet kan lita på 
att räkenskaperna är tillförlitliga och de underliggande transaktionerna är lagliga och 
korrekta.

Ändringsförslag 38
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Utan att det påverkar den 
deltidsutvärdering som avses i artikel 11 
och i enlighet med artikel 26 i 



PE524.773v01-00 12/54 AM\1012281SV.doc

SV

Horisont 2020-förordningen bör 
gemensamma teknikinitiativ, som ett 
särskilt finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående deltidsutvärdering som bland 
annat bör omfatta en analys av deras 
öppenhet, insyn och effektivitet.

Or. en

Motivering

Denna hänvisning är nödvändig för att ta hänsyn till det slutliga resultatet av 
Horisont 2020-förhandlingarna. Den återspeglar en annan viktig aspekt som parlamentet 
lyckades införa i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen.

Ändringsförslag 39
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Det gemensamma företaget Ecsel 
bör bedriva sin verksamhet på ett öppet 
sätt och förse berörda organ med all 
relevant information samt driva sin 
verksamhet i enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 40
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De gemensamma företagen Eniac och 
Artemis bildades för en period fram till och 
med den 31 december 2017. Övergången 
från de gemensamma företagen Eniac och 

(28) De gemensamma företagen Eniac och 
Artemis bildades för en period fram till och 
med den 31 december 2017. Övergången 
från de gemensamma företagen Eniac och 
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Artemis till det gemensamma företaget 
Ecsel bör vara anpassad efter och 
synkroniserad med övergången från sjunde 
ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020 för att se till att de medel 
som finns tillgängliga för forskning 
används på bästa sätt. För att skapa rättslig 
säkerhet och tydlighet bör därför rådets 
förordningar (EG) nr 72/2008 och (EG) 
nr 74/2008 upphävas och det bör införas 
övergångsbestämmelser.

Artemis till det gemensamma företaget 
Ecsel bör vara anpassad efter och 
synkroniserad med övergången från sjunde 
ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020 för att se till att de medel 
som finns tillgängliga för forskning 
används på bästa sätt. Samtidigt bör 
ändringar eller konflikter mellan Eniacs 
och Artemis bestämmelser å ena sidan 
och Ecsels bestämmelser å andra sidan 
undvikas. För att skapa rättslig säkerhet 
och tydlighet bör därför rådets förordningar 
(EG) nr 72/2008 och (EG) nr 74/2008 
upphävas och det bör införas 
övergångsbestämmelser.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att om kvarvarande verksamheter ska genomföras i Eniacs och Artemis ska 
dessa verksamheter följa Eniacs respektive Artemis ”gamla” regelverk, medan 
verksamheterna i Ecsel bör följa det ”nya” regelverket. Då redan detta är besvärligt nog bör 
de tre regelverken varken ändras eller komma i konflikt med varandra mellan 2014 och 2017.

Ändringsförslag 41
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation bör 
gemensamma företag undvika att ha 
andra regelverk än Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 42
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på 
unionsnivå bör löptiden för alla offentlig-
privata partnerskap som finansieras 
under Horisont 2020 anpassas till 
ramprogrammets löptid, i syfte att 
undvika att olika regelverk löper parallellt 
och därmed belastar deltagarna och 
unionens organ med ytterligare 
administrativa bördor i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 43
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) För att bidra till att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan i 
Europa bör komplementaritet och nära 
synergier utvecklas med 
strukturfonderna. Där det är möjligt 
kommer interoperabiliteten mellan de 
två instrumenten att främjas. Kumulativ 
eller kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras. Syftet med åtgärderna är i 
detta sammanhang att till fullo utnyttja 
EU:s kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter. 
Åtgärderna kommer vara åtskilda från 
andra politiska initiativ och åtgärder inom 
de sammanhållningspolitiska fonderna 
men komplettera dem.
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Or. en

Ändringsförslag 44
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Med hänsyn till grundforskningens 
betydelse för att skapa banbrytande idéer 
som möjliggör framtida innovation bör 
ansökningsomgångar för 
samarbetsprojekt inom FoU utlysas för 
forskning inom IKT och nanoteknik 
under Horisont 2020, utöver och parallellt 
med verksamheterna i det gemensamma 
företaget Ecsel, särskilt när det gäller 
forskning med tekniska mognadsgrader 
från 1 till 4.

Or. en

Motivering

Enligt Horisont 2020-förordningen bör FoU-verksamhet som omfattas av gemensamma 
teknikinitiativ också ingå i ordinarie ansökningsomgångar i Horisont 2020-arbetsprogram. 
När det gäller Ecsel bör forskningssamarbete genomföras parallellt med verksamheter inom 
Ecsel med lägre tekniska mognadsgrader, för att uppnå en bredare integration av universitet 
och små och medelstora företag när det gäller forskning inom IKT och nanoteknik som 
finansieras av EU, för att säkerställa rätt balans mellan lägre och högre tekniska 
mognadsgrader, skapa en konkurrenskraftig forskningsmiljö och främja framtida innovation.

Ändringsförslag 45
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) Åtgärder som främjar deltagande av 
små och medelstora företag, universitet 
och forskningscentrum bör genomföras. 
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Hinder för nya deltagare i programmet 
bör identifieras och åtgärdas.

Or. en

Ändringsförslag 46
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) Med hänsyn till de avsedda 
synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna samt relevanta 
nationella och regionala 
FoU-stödprogram bör regionerna inom 
unionen uppmanas att aktivt bidra till 
verksamheter inom det gemensamma 
företaget Ecsel, t.ex. genom att stödja 
ekonomiskt relevant 
forskningsinfrastruktur, utarbeta förslag, 
utnyttja relevanta aktörers 
forskningsresultat eller 
nätverksverksamhet, i syfte att öka de 
regionala effekterna av verksamheter 
inom Ecsel och deras potential att skapa 
jobb och tillväxt på regional nivå.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet fick gehör för sitt krav att en ny artikel skulle införas i 
Horisont 2020-ramförordningen, i vilken det uttryckligen yrkas på bättre synergieffekter 
mellan Horisont 2020 och strukturfonderna. I detta sammanhang bör gemensamma 
teknikinitiativ inte utgöra några undantag. Regionerna bör uppmanas att bidra till 
teknikinitiativens verksamheter, särskilt med hänsyn till deras enorma potential för att stärka 
regionala kluster.

Ändringsförslag 47
Christian Ehler
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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) för en period 
till och med den 31 december 2020.

Or. en

Motivering

När ansökningsomgångar för två generationer gemensamma teknikinitiativ utlyses parallellt 
(med olika deltagare, olika regler och olika budgetar) uppstår administrativa kostnader, 
komplexiteten i EU:s finansiering av forskning ökar och de faktiska finansieringsbelopp som 
betalas årligen döljs. Löptiden för gemensamma teknikinitiativ bör därför anpassas till 
löptiden för Horisont 2020 och framtida ramprogram. Genom att förkorta löptiden för Ecsel 
kan också det gemensamma företaget klara en minskad budget utan att behöva se över sin 
planerade verksamhet.

Ändringsförslag 48
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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) Bidra till tillgången till elektroniska 
komponenter och system för viktiga 
marknader och för hantering av
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.
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Or. en

Ändringsförslag 49
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Stödja anpassningen av strategier 
tillsammans med medlemsstaterna för att 
locka privata 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.

Or. en

Ändringsförslag 50
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Upprätthålla och öka kapaciteten för 
tillverkning av halvledare och smarta 
system i Europa, inklusive ledarskap inom 
tillverkning av utrustning och 
materialbehandling.

(e) Bidra till att öka kapaciteten för 
tillverkning av halvledare och smarta 
system i Europa, inklusive ledarskap inom 
tillverkning av utrustning och 
materialbehandling.

Or. en

Ändringsförslag 51
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Främja deltagandet av små och 
medelstora företag enligt målen i EU:s 
ramprogram för forskning och 
innovation, Horisont 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 52
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Säkerställa en ledande ställning inom 
design och systemteknik, inklusive 
inbyggd teknik.

(f) Stödja en ledande ställning för EU 
inom design och systemteknik, inklusive 
inbyggd teknik.

Or. en

Ändringsförslag 53
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Ge alla intressenter tillgång till en 
infrastruktur i världsklass för design och 
tillverkning av elektroniska komponenter 
och inbyggda/cyberfysiska smarta system.

(g) Underlätta tillgång för alla intressenter 
till en infrastruktur i världsklass för 
konstruktion och tillverkning av 
elektroniska komponenter och 
inbyggda/cyberfysiska smarta system.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Dimitrios Droutsas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Ge alla intressenter tillgång till en 
infrastruktur i världsklass för design och 
tillverkning av elektroniska komponenter 
och inbyggda/cyberfysiska smarta system.

(g) Ge alla intressenter tillgång till en 
infrastruktur i världsklass för design och 
tillverkning av elektroniska komponenter 
och inbyggda/cyberfysiska smarta system 
samt främja små och medelstora företags 
deltagande i verksamheten i enlighet med 
målen för ramprogrammet Horisont 2020.

Or. en

Motivering

(För att skapa överensstämmelse med artikel 18 i förordningen om ramprogrammet 
Horisont 2020.)

Ändringsförslag 55
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Bygga ett dynamiskt ekosystem som 
omfattar innovativa små och medelstora 
företag, stärka befintliga kluster och främja 
bildandet av nya kluster inom nya lovande 
områden.

(h) Främja ett dynamiskt ekosystem som 
omfattar innovativa små och medelstora 
företag, stärka befintliga kluster och främja 
bildandet av nya kluster inom nya lovande 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Designtekniker, processer och 
integrering, utrustning, material och 
produktion av mikro- och nanoelektronik 
med fokus på miniatyrisering, 
diversifiering och differentiering samt 
heterogen integrering.

(a) Designtekniker, processer och 
integrering, utrustning, material och 
produktion av mikro- och nanoelektronik 
med fokus på miniatyrisering, 
decentraliserade förtroendeskapande 
åtgärder, diversifiering och differentiering 
samt heterogen integrering.

Or. en

Ändringsförslag 57
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Processer, metoder, verktyg och 
plattformar, referensdesign och 
arkitekturer, för programvaru- och/eller 
kontrollintensiva inbyggda system eller 
cyberfysiska system, med inriktning på 
skarvfri sammankoppling och 
driftskompatibilitet, driftssäkerhet, hög 
tillgänglighet och säkerhet för både 
företags- och konsumenttillämpningar och 
relaterade tjänster.

(b) Processer, metoder, verktyg och 
plattformar, referensdesign och 
arkitekturer, för programvaru- och/eller 
kontrollintensiva inbyggda system eller 
cyberfysiska system, med inriktning på 
skarvfri sammankoppling och 
driftskompatibilitet, driftssäkerhet, öppen 
källkod, hög tillgänglighet och säkerhet för 
både företags- och konsumenttillämpningar 
och relaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 58
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tvärvetenskapliga metoder för smarta 
system med stöd av utveckling i holistisk 
design och avancerad tillverkning för att ta 
fram självförsörjande och anpassningsbara 
smarta system med sofistikerade 
gränssnitt och komplexa funktioner som 
t.ex. baseras på skarvfri integrering av 
sensor- och manövreringsfunktioner, 
behandling, energiförsörjning och 
nätverksarbete.

(c) Tvärvetenskapliga metoder för smarta 
system med stöd av utveckling i holistisk 
design och avancerad tillverkning för att ta 
fram självförsörjande och anpassningsbara 
smarta system med enkla 
användargränssnitt och komplexa 
funktioner som t.ex. baseras på skarvfri 
integrering av sensor-
och manövreringsfunktioner, behandling, 
energiförsörjning och nätverksarbete.

Or. en

Ändringsförslag 59
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Verksamheternas omfattning

1. För att uppfylla de mål som anges i 
artikel 2 får forskningsprogrammet Ecsel 
finansiera forsknings- och 
utvecklingsverksamhet med tekniska 
mognadsgrader från 2 till 6.
2. Skulle forskningsprogrammet Ecsel 
tillhandahålla innovationsverksamhet 
som innefattar tekniska mognadsgrader 
från 7 till 8 ska finansieringssatserna för 
indirekta åtgärder minskas i enlighet med 
[artikel 22] i reglerna för deltagande.

Or. en

Motivering

Denna artikel syftar till att klargöra omfattningen av verksamheterna i det gemensamma 
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företaget Ecsel, särskilt när det gäller de berörda tekniska mognadsgrader som omfattas av 
dess forskningsprogram. I reglerna för deltagande i Horisont 2020 anges också att konceptet 
teknisk mognadsgrad bör beaktas i högre grad för att fastställa finansieringsnivåerna, vilket 
tas upp i denna artikel när det gäller de finansieringssatser som används i indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 60
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU:s bidrag, inbegripet Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget Ecsel för att 
täcka administrativa kostnader och 
driftskostnader ska uppgå till högst 
1 215 255 000 euro. Bidraget ska betalas 
från de anslag i EU:s allmänna budget som 
avsatts för det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020). Genomförandet av budgeten med 
avseende på EU:s bidrag ska anförtros det 
gemensamma företaget Ecsel som ska 
fungera som ett sådant organ som avses i 
artikel 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 i enlighet med 
artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i den 
förordningen.

1. EU:s bidrag, inbegripet bidrag från de 
länder som är medlemmar i 
Europeiska frihandelssammanslutningen 
(Efta), till det gemensamma företaget 
Ecsel för att täcka administrativa kostnader 
och driftskostnader ska uppgå till högst 
1 215 255 000 euro. Bidraget ska betalas 
från de anslag i EU:s allmänna budget som 
avsatts för det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020). Genomförandet av budgeten med 
avseende på EU:s bidrag ska anförtros det 
gemensamma företaget Ecsel som ska 
fungera som ett sådant organ som avses i 
artikel 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 i enlighet med 
artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i den 
förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU:s bidrag, inbegripet Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget Ecsel för att 

1. EU:s bidrag, inbegripet Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget Ecsel för att 
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täcka administrativa kostnader och 
driftskostnader ska uppgå till högst 
1 215 255 000 euro. Bidraget ska betalas 
från de anslag i EU:s allmänna budget som 
avsatts för det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020). Genomförandet av budgeten med 
avseende på EU:s bidrag ska anförtros det 
gemensamma företaget Ecsel som ska 
fungera som ett sådant organ som avses i 
artikel 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 i enlighet med 
artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i den 
förordningen.

täcka administrativa kostnader och 
driftskostnader ska uppgå till högst 
1 063 348 200 euro. Bidraget ska betalas 
från de anslag i EU:s allmänna budget som 
avsatts för det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020). Genomförandet av budgeten med 
avseende på EU:s bidrag ska anförtros det 
gemensamma företaget Ecsel som ska 
fungera som ett sådant organ som avses i 
artikel 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 i enlighet med 
artiklarna 58.1 c iv, 60.1–4 och 61 i den 
förordningen.

Or. en

Motivering

Budgeten för det gemensamma företaget Ecsel ska skäras ned med 12,5 % till följd av den 
totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte 
äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för forskningssamverkan om IKT och 
nanoteknik å ena sidan och finansiering för det gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. 
Samma nedskärning bör gälla för andra gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt bör löptiden 
för Ecsel förkortas med fyra år, vilket innebär att en ny budget upprättas under nästa 
fleråriga budgetram efter 2020.

Ändringsförslag 62
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det delegeringsavtal som avses i punkt 2 
ska ta upp de element som anges i 
artikel 58.3 och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
i artikel 40 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012 och bland 
annat följande:

3. Det delegeringsavtal som avses i punkt 2 
ska ta upp de element som anges i 
artikel 58.3 och artiklarna 60.1–4 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
i artikel 40 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012 och bland 
annat följande:

Or. en
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Ändringsförslag 63
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Detaljerna för tillhandahållandet av de 
uppgifter som krävs för att se till att 
kommissionen kan uppfylla sina 
spridnings- och rapporteringsskyldigheter 
enligt artikel 22 i förordning (EU) nr 
…/2013 [ramprogrammet Horisont 2020].

(d) Detaljerna för tillhandahållandet av de 
uppgifter som krävs för att se till att 
kommissionen kan uppfylla sina 
spridnings- och rapporteringsskyldigheter 
enligt artikel 22 i förordning (EU) 
nr …/2013 [ramprogrammet 
Horisont 2020], inbegripet fullständig 
information om samtliga förslag, 
bidragsavtal och partner, vilken ska 
registreras i den globala 
Horisont 2020-databasen Ecorda.

Or. en

Ändringsförslag 64
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Ecsel ska anta 
sina särskilda finansiella bestämmelser i 
enlighet med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr … [delegerad förordning om mallen för 
finansiella bestämmelser för offentlig-
privata partnerskap].

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 12 i denna förordning ska det 
gemensamma företaget Ecsel anta sina 
särskilda finansiella bestämmelser i 
enlighet med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr … [delegerad förordning om mallen för 
finansiella bestämmelser för offentlig-
privata partnerskap].

Or. en

Ändringsförslag 65
Jean-Pierre Audy
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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 ha rätt att 
vidaredelegera dessa befogenheter. Den 
verkställande direktören ska vid nästa 
styrelsesammanträde redogöra för dessa 
delegeringar eller vidaredelegeringar.

Or. fr

Motivering

En redogörelse bör lämnas för varje delegering.

Ändringsförslag 66
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

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.

utgår
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Or. en

Motivering

Styrelsen har befogenhet att utse och avsätta den verkställande direktören. Om extraordinära 
skäl påverkar fullgörandet av styrelsens uppgifter och vidaredelegering inte fungerar bör 
styrelsen utse en ny verkställande direktör.

Ändringsförslag 67
Jean-Pierre Audy

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.

Styrelsen får genom ett motiverat beslut
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.

Or. fr

Motivering

Styrelsen bör ha befogenhet att dra in eller upphäva en delegerad befogenhet när som helst, 
utan att behöva bevisa att det föreligger mycket särskilda omständigheter.

Ändringsförslag 68
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Ecsel och dess 
personal ska omfattas av protokollet om 
Europeiska unionens immunitet och 

Det gemensamma företaget Ecsels 
verkställande direktör och 
styrelseledamöter ska omfattas av 
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privilegier protokollet om Europeiska unionens 
immunitet och privilegier.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionens immunitet och privilegier bör inte omfatta samtliga tjänstemän utan 
endast personer vars ansvarsområden motiverar detta.

Ändringsförslag 69
Jean-Pierre Audy

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 70
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I tvister som avser ersättning för skada 
som vållats av anställda i det 
gemensamma företaget Ecsel under deras 
tjänsteutövning.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 71
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller frågor som inte omfattas 
av den här förordningen eller av 
unionslagstiftningen ska lagen i den stat 
där det gemensamma företaget Ecsel har 
sitt säte tillämpas.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 72
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en 
interimsutvärdering av det gemensamma 
företaget Ecsel senast 
den 31 december 2017, och därvid bland 
annat bedöma både de privata deltagarnas 
och deras ingående eller anslutna enheters, 
och andra juridiska enheters, 
deltagandenivå i och bidrag till de indirekta 
åtgärderna. Kommissionen ska delge 
Europaparlamentet och rådet resultatet av 
denna utvärdering, åtföljt av egna 
anmärkningar senast den 30 juni 2018.

1. Kommissionen ska göra en 
interimsutvärdering av det gemensamma 
företaget Ecsel senast 
den 31 december 2017, och därvid bland 
annat bedöma både de privata deltagarnas 
och deras ingående eller anslutna enheters, 
och andra juridiska enheters, 
deltagandenivå i och bidrag till de indirekta 
åtgärderna. Kommissionen ska delge 
Europaparlamentet och rådet resultatet av 
denna utvärdering, åtföljt av egna 
anmärkningar senast den 30 juni 2018. 
Deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget Ecsel ska ingå i och göras
tillsammans med deltidsutvärderingen av 
Horisont 2020.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringarna i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen, i vilken 
det tydligt anges att gemensamma teknikinitiativ är en del av och föremål för 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Ändringsförslag 73
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det gemensamma företaget Ecsels 
budget kan komma att ses över under 
halvtidsöversynen.

Or. en

Motivering

Beroende på utfallet av deltidsutvärderingen och med vederbörlig hänsyn till alla övriga 
relevanta faktorer bör möjligheten till en anpassning av Ecsels budget ingå i den 
grundläggande rättsakten om Ecsel. I allmänhet bör en hänvisning till en eventuell 
budgetöversyn i samband med översynen efter halva tiden också ingå i respektive 
grundläggande rättsakter för andra gemensamma företag.

Ändringsförslag 74
Paul Rübig

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 

(1) Ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för det gemensamma företaget
år n ska beviljas av Europaparlamentet, 
på rekommendation av rådet, före den 
15 maj år n + 2. Styrelsen ska i det 
gemensamma företaget Ecsels finansiella 
regler ange vilket förfarande som ska 
följas vid beviljande av ansvarsfrihet, och 
hänsyn ska tas till de specifika 
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fördraget. egenskaperna hos det gemensamma 
teknikinitiativet på grund av att det är ett 
offentlig-privat partnerskap och framför 
allt på grund av den privata sektorns 
bidrag till budgeten.

Or. de

Ändringsförslag 75
Christian Ehler

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 
budgeten när det gäller EU:s bidrag till det 
gemensamma företaget Ecsel ska beviljas 
av Europaparlamentet, på rekommendation 
av rådet, senast den 15 maj år n+2 i 
enlighet med ett förfarande som är 
jämförligt med det som beskrivs i 
artikel 319 i EUF-fördraget och i 
artiklarna 164–165 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och som fastställs i 
det gemensamma företaget Ecsels 
finansiella bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jean-Pierre Audy

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 

1. Ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företaget Ecsels budget 
beviljas av Europaparlamentet på rådets
rekommendation, i enlighet med ett 
förfarande som är jämförligt med det i 
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rekommendation av rådet, beviljar 
kommissionen i enlighet med det
förfarande som fastställs i artikel 319 i
fördraget.

artikel 319 i EUF-fördraget och i 
artiklarna 164–166 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012, och på grundval 
av revisionsrättens revisionsberättelse.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att de gemensamma företagen granskas av revisionsrätten och är föremål för 
samma förfarande för beviljande av ansvarsfrihet som kommissionen samt att parlamentet 
utövar budgetär och politisk översyn.

Ändringsförslag 77
Paul Rübig

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 ska grundas på 
verifikationshandlingar och genomföras 
på plats.

Or. de

Ändringsförslag 78
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om parlamentet vägrar att bevilja 
ansvarsfrihet ska den verkställande 
direktören lämna in sin avskedsansökan 
till styrelsen som ska fatta ett slutgiltigt 
beslut grundat på en analys av 
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omständigheterna.

Or. fr

Motivering

För att ansvarsfrihetsförfarandet ska vara trovärdigt är det viktigt att en vägran att bevilja 
ansvarsfrihet får konsekvenser genom att styrelsen beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas 
angående den verkställande direktören. Detta förfarande är inte ett entledigande utan ett krav 
på att den verkställande direktören lämnar in sin avskedsansökan till styrelsen, som i sin tur 
fattar beslut om hur man ska fortskrida.

Ändringsförslag 79
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det gemensamma företagets personal, 
den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna ska utan dröjsmål 
underrätta Olaf om bedrägerier som har 
kommit till deras kännedom vid utövandet 
av deras ämbete eller mandat, utan att 
deras ansvar ifrågasätts på grund av 
underrättandet. Om de inte efterlever 
detta krav kommer de att anses 
personligen ansvariga för följderna av det 
bedrägeri som de varit medvetna om och 
underlåtit att rapportera till Olaf.

Or. fr

Motivering

Bedrägeribekämpning bör vara en prioriterad fråga för EU. Detta krav på rapportering, som 
redan finns i minst en medlemsstat, är ett mycket användbart instrument för detta.

Ändringsförslag 80
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget Ecsels 
styrelse får anta tillämpningsföreskrifter 
för förordning (EG) nr 1049/2001.

2. Det gemensamma företaget Ecsels 
styrelse får anta tillämpningsföreskrifter 
för förordning (EG) nr 1049/2001, utan att 
skapa administrativa bördor för dem som 
försöker utöva de rättigheter 
förordningen ger.

Or. en

Ändringsförslag 81
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) nr ... [regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska tillämpas på de åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Ecsel. Enligt den förordningen ska det 
gemensamma företaget Ecsel betraktas 
som ett finansieringsorgan och ska ge 
finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt 
klausul 1 a i stadgarna.

Förordning (EU) nr ... [regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
och kommissionens beslut om dess 
genomförande ska tillämpas på de 
indirekta åtgärder som finansieras av det 
gemensamma företaget Ecsel. Enligt den 
förordningen ska det gemensamma 
företaget Ecsel betraktas som ett 
finansieringsorgan och ska ge finansiellt 
stöd till indirekta åtgärder enligt klausul 1 a 
i stadgarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att inte bara reglerna för deltagande utan också 
relaterade genomförandeakter, såsom regler för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och 
översyn, ska tillämpas. Enligt artikel 1.1 i reglerna för deltagande ska dessa regler endast 
tillämpas på indirekta åtgärder.
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Ändringsförslag 82
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ta hänsyn till det gemensamma 
företaget Ecsels särskilda 
verksamhetsbehov får undantag göras i 
Ecsels arbetsplaner från reglerna för 
deltagande i Horisont 2020 om 
medlemsstaters deltagande i det 
gemensamma företagets inrättande gör 
sådana undantag nödvändiga. Sådana fall 
måste dock begränsas till ett absolut 
minimum. Undantag från reglerna för 
deltagande får inte avskräcka universitet, 
ideella forskningsorganisationer eller små 
och medelstora företag från att delta och 
får inte strida mot den allmänna anda 
med rättvis och lika behandling som finns 
i reglerna för deltagande i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 83
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med de principer om öppenhet 
och icke-diskriminering som fastställs i 
artiklarna 60.1 och 128.1 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 16 
i denna förordning ska 
ansökningsomgångar som anordnas av 
det gemensamma företaget Ecsel 
offentliggöras på den webbaserade 
deltagarportalen för Horisont 2020.

Or. en
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Motivering

Under trepartsförhandlingarna om Horisont 2020 enades institutionerna om att främja större 
samstämmighet mellan alla ansökningsmöjligheter som finansieras inom ramen för 
Horisont 2020. Kommissionen lovade därför att verka för att ansökningsomgångar som 
anordnas av gemensamma teknikinitiativ offentliggörs på deltagarportalen för Horisont 2020. 
Alla enades om att följa detta förhållningssätt. Detta ändringsförslag syftar till att omvandla 
en självpåtagen förpliktelse till ett rättsligt krav och garantera enkel och tillgänglig 
information för sökande.

Ändringsförslag 84
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Eventuella outnyttjade anslag inom 
ramen för förordningarna (EG) nr 
72/2008 och (EG) nr 74/2008 ska 
överföras till det gemensamma företaget 
Ecsel. Alla belopp som föreningen Aeneas 
och föreningen Artemisia är skyldiga för 
de administrativa anslagen till de 
gemensamma företagen Eniac och 
Artemis under perioden 2008-2013 ska 
föras över till det gemensamma företaget 
Ecsel enligt ordningar som ska avtalas 
med kommissionen.

10. Endast oundgängliga anslag som 
behövs för att täcka administrativa 
kostnader till följd av Eniac och Artemis 
ansökningsomgångar ska föras över från 
outnyttjade anslag enligt förordningarna 
(EG) nr 72/2008 och (EG) nr 74/2008.

Or. en

Ändringsförslag 85
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Offentliggöra information om 
projekten, inbegripet det totala värdet av 
varje projekt och deltagarnas namn.
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Or. ro

Ändringsförslag 86
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Efter godkännande av dessa stadgar 
genom en skrivelse om godkännande, 
[föreningen Aeneas, som är en förening 
registrerad enligt fransk lag 
(registreringsnummer 20070039) med 
registrerat säte i Paris (Frankrike), 
föreningen Artemisia, som är en förening 
registrerad enligt nederländsk lag 
(registreringsnummer 17201341) med 
registrerat säte i Eindhoven 
(Nederländerna), föreningen Eposs, som är 
en förening registrerad enligt ... lag 
(registreringsnummer ...) med registrerat 
säte i .....].

(c) Efter godkännande av dessa stadgar 
genom ett beslut från den instans som har 
ansvar för dess ledning, [föreningen 
Aeneas, som är en förening registrerad 
enligt fransk lag 
(registreringsnummer 20070039) med 
registrerat säte i Paris (Frankrike), 
föreningen Artemisia, som är en förening 
registrerad enligt nederländsk lag 
(registreringsnummer 17201341) med 
registrerat säte i Eindhoven 
(Nederländerna), föreningen Eposs, som är 
en förening registrerad enligt ... lag 
(registreringsnummer ...) med registrerat 
säte i .....].

Or. fr

Ändringsförslag 87
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 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. Styrelsen ska därefter fatta sitt 
beslut om ansökan och, om ansökan 
avslås, lämna ett motiverat beslut till den 
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sökande.

Or. en

Ändringsförslag 88
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 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. Styrelsen ska därefter fatta sitt 
beslut om ansökan och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om beslutet.
Om ansökan har godkänts har 
kommissionen rätt att motsätta sig 
medlemskapet utom om det gäller en 
EU-medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 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 

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 
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Ecsel har godkänt eller gett upphov till 
innan anmälan om uppsägning av 
medlemskapet gjordes.

Ecsel har godkänt eller gett upphov till 
innan anmälan om uppsägning av 
medlemskapet gjordes. Vid en uppsägning 
ska ett konto upprättas mellan den 
medlem som säger upp sitt medlemskap 
och det gemensamma företaget Ecsel för 
avslutning av alla finansiella åtaganden.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemskap i det gemensamma 
företaget Ecsel får inte överlåtas till tredje 
part, såvida inte styrelsen i förväg ger sitt 
medgivande till detta.

5. Medlemskap i det gemensamma 
företaget Ecsel får inte överlåtas till tredje 
part, såvida inte styrelsen i förväg ger sitt 
medgivande till detta. Medgivandet ska 
meddelas kommissionen, som har rätt att 
motsätta sig detta.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) den vetenskapliga kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 92
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska anta sin egen arbetsordning. Styrelsen ska anta och offentliggöra sin 
egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 93
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska fortlöpande 
samordna verksamheterna i 
Horisont 2020 och verksamheterna i det 
gemensamma företaget Ecsel genom att 
regelbundet identifiera möjlig 
komplementaritet och möjliga 
synergieffekter, bland annat önskvärda 
överlappningar, och genom att genomföra 
ett formellt samordningsförfarande för att 
anpassa de forskningsprioriteringar som 
ingår i forskningssamarbetet inom 
ramprogrammet och de verksamheter som 
ingår i det gemensamma företaget Ecsel.

Or. en

Motivering

Det finns ett brådskande behov av att samordna forskningsverksamhet inom ramprogrammet 
och de verksamheter som bedrivs inom de gemensamma teknikinitiativen, inklusive 
hanteringen av önskad överlappning och nödvändiga synergieffekter och komplementaritet. 
Denna uppgift skulle naturligtvis bäst utföras av kommissionen, vars roll i de gemensamma 
teknikinitiativens ledningsstruktur (en tredjedel av rösterna) bör förse den med tillräckliga 
medel för att göra det.
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Ändringsförslag 94
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bedöma, godkänna eller avvisa 
ansökningar om nytt medlemskap enligt 
klausul 3.3.

(a) Bedöma, godkänna eller avvisa 
ansökningar om nytt medlemskap för 
privata enheter enligt klausul 3.3.
Reglerna för godkännande av nya 
medlemmar bör vara offentliga och öppna 
och inte skapa onödiga hinder, och 
eventuella avslag ska vara tydligt 
motiverade, skriftliga och göras 
tillgängliga för den sökande och för de 
offentliga deltagarnas råd.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat vill bli medlem bör detta ske automatiskt, utan beslut av de offentliga 
deltagarnas råd.

Ändringsförslag 95
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Utse, säga upp, förlänga mandattiden 
för, vägleda och övervaka den 
verkställande direktörens arbete.

(f) Utse, entlediga, förlänga mandattiden 
för, vägleda och övervaka den 
verkställande direktörens arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ra) Genom ett offentligt 
anbudsförfarande utse det oberoende 
revisionsorgan som ska tilldelas ansvaret 
för att upprätta det yttrande som avses i 
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 97
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – punkt 1 – inledningen

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 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. Parlamentet har rätt att 
motsätta sig beslutet.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – punkt 1 – stycke 1



AM\1012281SV.doc 43/54 PE524.773v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Framför allt ska det säkerställas att de 
andra medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel företräds på ett lämpligt sätt 
i det preliminära urvalet i 
urvalsförfarandet. Därför ska Ecsels 
medlemsstater och de privata 
medlemmarna genom en gemensam 
överenskommelse utse en företrädare och 
en observatör på styrelsens vägnar.

Framför allt ska det säkerställas att de 
andra medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel företräds på ett lämpligt sätt 
i det preliminära urvalet i 
urvalsförfarandet. Därför ska Ecsels 
medlemsstater och de privata 
medlemmarna genom en gemensam 
överenskommelse utse en företrädare och 
en observatör på styrelsens vägnar. 
Jämställdhetsprincipen bör tillämpas 
under hela urvalsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 99
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den verkställande direktören ska i 
synnerhet utföra följande uppgifter på ett 
oberoende sätt:

4. Den verkställande direktören ska i 
synnerhet utföra följande uppgifter:

Or. fr

Ändringsförslag 100
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Lämna in årsredovisningen till 
styrelsen för godkännande.

(d) Anta årsredovisningen och lämna den 
till styrelsen för godkännande.

Or. fr
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Ändringsförslag 101
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Utarbeta en årlig verksamhetsrapport 
om resultaten av forsknings- och 
utvecklingsverksamheten i samarbete med 
kommunikationsavdelningen hos det 
gemensamma företaget Ecsel.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att regelbundet sprida mer och lättillgänglig information om det 
gemensamma teknikinitiativets utveckling och resultat i syfte att bättre synliggöra det 
gemensamma teknikinitiativet och öka allmänhetens kunskap om dess resultat.

Ändringsförslag 102
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Följa upp eventuella 
rekommendationer från 
deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget Ecsel eller annan relevant 
bedömning av Ecsels verksamheter inom 
fastställd tid.

Or. en

Motivering

För att se till att de formellt planerade utvärderingarna ger tillräcklig effekt och för att 
förbättra kvaliteten på förvaltningen av det gemensamma företaget bör den verkställande 
direktören ansvara för uppföljningen av alla relevanta rekommendationer.



AM\1012281SV.doc 45/54 PE524.773v01-00

SV

Ändringsförslag 103
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Anordna det offentliga 
anbudsförfarande genom vilket styrelsen 
ska utse det oberoende revisionsorgan 
som ska tilldelas ansvaret för att upprätta 
det yttrande som avses i artikel 60.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De offentliga deltagarnas råd ska anta sin 
egen arbetsordning.

De offentliga deltagarnas råd ska anta och 
offentliggöra sin egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 105
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Det tillrådliga i att inbegripa en viss 
forskningsprioritet som omfattas av ett 
gemensamt företag Ecsel i ordinarie 
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ansökningsomgångar i ramprogrammet 
Horisont 2020 för att utveckla nya 
synergier med forsknings- och 
innovationsverksamhet av strategisk 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 106
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De privata medlemmarnas råd ska anta 
sin egen arbetsordning.

4. De offentliga deltagarnas råd ska anta 
och offentliggöra sin egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 107
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Den vetenskapliga kommittén
1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst 14 ledamöter som utnämns för 
en förlängningsbar period på ett år. Den 
ska välja en ordförande bland sina 
medlemmar för ett år. Ordföranden får 
närvara vid och delta i styrelsens 
sammanträden. Ytterligare experter får 
utses om det behövs för särskilda 
uppgifter och för begränsad tid.
2. Den vetenskapliga kommittén ska ha en 
jämn fördelning av oberoende experter 
som kommer från den akademiska 
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världen och har relevant tvärvetenskaplig 
bakgrund. Den vetenskapliga kommitténs 
ledamöter ska tillsammans ha nödvändig 
vetenskaplig kompetens och sakkunskap 
på det tekniska område som krävs för att 
strategiska, vetenskapligt grundade 
rekommendationer ska kunna göras till 
det gemensamma företaget Ecsel.
3. Styrelsen ska fastställa de särskilda 
kriterierna och det urvalsförfarande som 
ska gälla för sammansättningen av den 
vetenskapliga kommittén samt utse dess 
medlemmar.
4. Den vetenskapliga kommittén ska 
utföra följande uppgifter:
(a) Ge råd om vilka vetenskapliga 
prioriteringar som ska tas upp i de årliga 
arbetsplanerna.
(b) Ge råd om de vetenskapliga resultat 
som beskrivs i den årliga 
verksamhetsrapporten.
Vederbörlig hänsyn ska tas till den 
vetenskapliga kommitténs råd.
5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
dess ordförande.
6. Den vetenskapliga kommittén får, efter 
godkännande från ordföranden, bjuda in 
andra personer att närvara vid dess 
sammanträden.
7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget Ecsels 
administrativa kostnader ska vara högst 
39 420 000 euro och ska täckas genom de 
finansiella bidrag som avses i artikel 3.1 
för EU:s bidrag upp till 15 255 000 euro, 
artikel 4.2 för de privata medlemmarnas 
bidrag upp till 19 710 000 euro och 
artikel 19.2 för slutförandet av de åtgärder 
som inletts under förordningarna (EG) 
nr 72/2008 och (EG) nr 74/2008. Om delar 
av bidraget till administrativa kostnader 
inte utnyttjas får de ställas till förfogande 
för att täcka det gemensamma företaget 
Ecsels driftskostnader.

2. Det gemensamma företaget Ecsels 
administrativa kostnader ska täckas genom

(a) de finansiella bidrag som avses i 
artikel 3.1 för EU:s bidrag upp till 
15 255 000 euro,
(b) artikel 4.2 för de privata medlemmarnas 
bidrag upp till 19 710 000 euro eller högst 
1 procent av summan av de totala 
kostnaderna för alla projekt, beroende på 
vilket av dessa belopp som är högst, dock 
högst 48 miljoner euro,
(c) och artikel 19.2 för slutförandet av de 
åtgärder som inletts under förordningarna 
(EG) nr 72/2008 och (EG) nr 74/2008.

Om delar av bidraget till administrativa 
kostnader inte utnyttjas får de ställas till 
förfogande för att täcka det gemensamma 
företaget Ecsels driftskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 109
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 19 – stycke -1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Om en medlem 
inte uppfyller sina åtaganden kan 
styrelsen till att börja med dra in dennes 
rösträtt, efter att har hört medlemmen och 
föreslagit denne ett regleringsförfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
årligen rapportera till kommissionen i 
enlighet med artikel 60.5 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

3. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
årligen rapportera till kommissionen och 
budgetmyndigheterna.

Inom två veckor efter utgången av varje 
budgetår ska den verkställande direktören 
lämna in årsredovisningen och 
balansräkningen för föregående år till 
revisionsrätten. Revisionsrätten får 
genomföra inspektioner, däribland 
kontroller på plats.

Or. en
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Ändringsförslag 111
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – inledningen

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 granskas av 
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 112
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – inledningen

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 granskas av 
revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 113
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – inledningen

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 granskas av 
revisionsrätten inom ramen för 
förfarandet för beviljande av 
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ansvarsfrihet. I sitt arbete ska 
revisionsrätten ta hänsyn till det arbete 
som utförs av det oberoende 
revisionsorgan som ska tilldelas ansvaret 
för att upprätta det yttrande som avses i 
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 115
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 117
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 118
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Revisionsrätten ska sammanställa en 
särskild årsrapport om det gemensamma 
företaget Ecsel.

Or. en

Ändringsförslag 119
Claude Turmes



AM\1012281SV.doc 53/54 PE524.773v01-00

SV

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
Ecsel får anta bestämmelser för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
som uppstår i fråga om företagets 
medlemmar, organ och anställda. 
Bestämmelserna ska omfatta regler om att 
undvika intressekonflikter för företrädare 
för medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel som är ledamöter i 
styrelsen eller i de offentliga deltagarnas 
råd.

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
Ecsel ska anta bestämmelser för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
som uppstår i fråga om företagets 
medlemmar, organ och anställda. 
Bestämmelserna ska omfatta regler om att 
undvika intressekonflikter för företrädare 
för medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel som är ledamöter i 
styrelsen eller i de offentliga deltagarnas 
råd.

Or. en

Ändringsförslag 120
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
Ecsel får anta bestämmelser för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
som uppstår i fråga om företagets 
medlemmar, organ och anställda. 
Bestämmelserna ska omfatta regler om att 
undvika intressekonflikter för företrädare 
för medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel som är ledamöter i 
styrelsen eller i de offentliga deltagarnas 
råd.

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
Ecsel ska anta bestämmelser för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
som uppstår i fråga om företagets 
medlemmar, organ och anställda. 
Bestämmelserna ska omfatta regler om att 
undvika intressekonflikter för företrädare 
för medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel som är ledamöter i 
styrelsen eller i de offentliga deltagarnas 
råd.

Or. en

Ändringsförslag 121
Jean-Pierre Audy



PE524.773v01-00 54/54 AM\1012281SV.doc

SV

Förslag till förordning
Bilaga 1 – part 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
Ecsel får anta bestämmelser för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
som uppstår i fråga om företagets 
medlemmar, organ och anställda. 
Bestämmelserna ska omfatta regler om att 
undvika intressekonflikter för företrädare 
för medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel som är ledamöter i 
styrelsen eller i de offentliga deltagarnas 
råd.

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
Ecsel ska anta bestämmelser för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
som uppstår i fråga om företagets 
medlemmar, organ och anställda. 
Bestämmelserna ska omfatta regler om att 
undvika intressekonflikter för företrädare 
för medlemmarna i det gemensamma 
företaget Ecsel som är ledamöter i 
styrelsen eller i de offentliga deltagarnas 
råd.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gemensamma företaget Ecsel 
avvecklas ska företagets tillgångar 
användas för att täcka dess skulder och 
kostnaderna för avvecklingen. Ett 
eventuellt överskott ska fördelas bland 
medlemmarna vid avvecklingstidpunkten i 
förhållande till deras finansiella bidrag till 
det gemensamma företaget Ecsel. Ett 
sådant överskott som tilldelas unionen ska 
återföras till EU:s budget.

4. När det gemensamma företaget Ecsel 
avvecklas ska företagets tillgångar 
användas för att täcka dess skulder och 
kostnaderna för avvecklingen. Ett 
eventuellt överskott ska fördelas bland 
medlemmarna vid avvecklingstidpunkten i 
förhållande till deras finansiella bidrag till 
det gemensamma företaget Ecsel. Ett 
sådant överskott som tilldelas unionen ska 
återföras till det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 inom ramen för EU:s 
budget.

Or. fr


