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PR_NLE-CN_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet rådets förordning om det gemensamma företaget Ecsel
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0501),

– med beaktande av artikel 187 och artikel 188 första stycket i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7-0258/2013),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetkontrollutskottet (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
sitt utkast.

4. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

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)18 är att få en större 
inverkan på forskning och innovation 
genom att slå ihop medel under 

(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)18 är att få en större 
inverkan på forskning och innovation 
genom att slå ihop medel under 
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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.

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 
på privata investeringar och bidra till att 
lösa samhällsproblem. Dessa partnerskap 
bör bygga på långsiktiga åtaganden, med 
ett balanserat bidrag från alla partner, ta 
ansvar för att deras målsättningar uppnås 
och vara i samklang med unionens 
strategiska mål för forskning, utveckling 
och innovation. Partnerskapen bör 
förvaltas och fungera med öppenhet, 
insyn, effektivitet och ändamålsenlighet 
och många olika intresserade 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.

__________________ __________________
18 EUT [ramprogrammet Horisont 2020]. 18 EUT [ramprogrammet Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

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)19 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 

(5) I enlighet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (Horisont 2020) 
som inrättades genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../201318a och rådets 
beslut (EU) nr […]/2013 av den […] 2013 
om inrättande av det särskilda programmet 
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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.

för genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)19 får ytterligare stöd ges till 
gemensamma företag som bildats enligt 
Horisont 2020 och i enlighet med de 
villkor som anges i den förordningen och 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.

__________________ __________________
18aEuropaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr .../2013 om inrättande 
av Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)
och om upphävande av beslut 
nr 1982/2006/EG (EUT L ...).

19 EUT [särskilda programmet 
Horisont 2020].

19 EUT [särskilda programmet 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett fortsatt stöd till 
forskningsprogrammen för nanoelektronik 
och inbyggda datorsystem bör baseras på 
erfarenheterna av verksamheten inom de 
gemensamma företagen Eniac och Artemis 
och resultatet av interimsutvärderingarna, 
intressenternas rekommendationer och 
behovet av att få till stånd en effektiv 
samordning och synergieffekter mellan 

(13) Ett fortsatt stöd till 
forskningsprogrammen för nanoelektronik 
och inbyggda datorsystem bör baseras på 
erfarenheterna av verksamheten inom de 
gemensamma företagen Eniac och Artemis 
och resultatet av interimsutvärderingarna, 
intressenternas rekommendationer och 
behovet av att få till stånd en effektiv 
samordning och synergieffekter mellan 
resurserna, och bevara det oberoende som 
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resurserna. krävs för att trygga jämvikten i 
beslutsrätten i trepartsförvaltningen, som 
inbegriper den privata sektorn, Ecsel-
medlemsstaterna och unionen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Samspelet mellan intressenterna i de 
europeiska teknikplattformarna Artemis, 
Eniac och Eposs (den europeiska 
teknikplattformen för integration av smarta 
system) har ökat, vilket beskrivs i den 
strategiska forsknings- och 
innovationsagenda på hög nivå som 
IKT-komponent- och systemindustrin 
lanserade 2012. För att ta till vara och 
bygga vidare på synergieffekterna av detta 
samspel behöver det bildas ett enda 
gemensamt företag (nedan kallat det 
gemensamma företaget Ecsel) som 
omfattar elektroniska komponenter och 
system, inbegriper de tidigare 
verksamheterna i de gemensamma 
företagen Eniac och Artemis och har en 
mer ändamålsenlig struktur för att öka 
effektiviteten och förenkla verksamheten. 
Därför bör det gemensamma företaget 
Ecsel anta finansiella bestämmelser som är 
anpassade efter företagets behov i enlighet 
med artikel 209 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget24.

(14) Samspelet mellan intressenterna i de 
europeiska teknikplattformarna Artemis, 
Eniac och Eposs (den europeiska 
teknikplattformen för integration av smarta 
system) har ökat, vilket beskrivs i den 
strategiska forsknings- och 
innovationsagenda på hög nivå som 
IKT-komponent- och systemindustrin 
lanserade 2012. För att ta till vara och 
bygga vidare på synergieffekterna av detta 
samspel behöver det bildas ett enda 
gemensamt företag (nedan kallat det 
gemensamma företaget Ecsel) som 
omfattar elektroniska komponenter och 
system, inbegriper de tidigare 
verksamheterna i de gemensamma 
företagen Eniac och Artemis och har en 
mer ändamålsenlig struktur för att öka 
effektiviteten och förenkla verksamheten. 
Därför bör det gemensamma företaget 
Ecsel anta finansiella bestämmelser som är 
anpassade efter företagets behov i enlighet 
med artikel 208 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget24.

__________________ __________________
24 EUT L 24, 30.12.2006, s. 1. 24 EUT L 24, 30.12.2006, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Utöver halvtidsutvärderingen av det 
gemensamma företaget Ecsel och den 
utvärdering som avses i artikel 32 i 
ramprogrammet Horisont 2020 bör de 
gemensamma teknikinitiativen, som ett 
särskilt finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående halvtidsutvärdering som bl.a. 
bör granska initiativens öppenhet, 
transparens, effektivitet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 

(26) Det gemensamma företaget Ecsel bör 
vara ett organ som upprättas av unionen 
och ansvarsfrihet för genomförandet av 
dess budget bör beviljas av 
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation. Man bör dock beakta de 
gemensamma teknikinitiativens särskilda 
egenskaper som beror på att de är 
offentlig-privata partnerskap och särskilt 
den privata sektorns bidrag till budgeten.
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räkenskaperna är det motiverat att det 
gemensamma företaget Ecsels 
räkenskaper inte ska omfattas av 
granskning av revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
vara ett organ som anförtros 
genomförandeuppgifter inom ramen för 
ett offentligt-privat partnerskap i enlighet 
med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.

3. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
fungera som ett organ i enlighet med 
artikel 208 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget Ecsels 
arbete kommer att bygga vidare på 
resultaten från de gemensamma företagen 
Eniac och Artemis och den europeiska 
teknikplattformen Eposs. Det ska främja 
utveckling inom och synergieffekter 
mellan följande huvudsakliga områden:

2. Det gemensamma företaget Ecsels 
arbete kommer att bygga vidare på 
resultaten från de gemensamma företagen 
Eniac och Artemis och den europeiska 
teknikplattformen Eposs. Det ska främja 
utveckling inom och synergieffekter 
mellan följande huvudsakliga områden på 
ett rättvist sätt:

Or. en
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Ändringsförslag 9

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 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 208 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 i enlighet med 
artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i den 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionens finansiella bidrag beviljas 
på följande villkor:
(a) Det gemensamma företaget Ecsel ska 
bevisa att dess fleråriga verksamhetsplan 
och de insatser som man finansierar 
överensstämmer med de 
forskningsprioriteringar som fastställs i 
ramprogrammet Horisont 2020.
(b) Det gemensamma företaget Ecsel ska 
bevisa att de allmänna principerna för 
förvaltningen av ramprogrammet 
Horisont 2020 är uppfyllda.
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(c) Det gemensamma företaget Ecsel ska 
bevisa att de villkor som fastställs i 
artikel 19 i ramprogrammet Horisont 
2020 är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ecsels medlemsstater ska göra ett 
finansiellt bidrag till det gemensamma 
företaget Ecsels driftskostnader på minst 
1 200 000 000 euro under den period som 
fastställs i artikel 1.

1. Ecsels medlemsstater ska göra ett 
finansiellt minimibidrag till det 
gemensamma företaget Ecsels 
driftskostnader, proportionellt mot 
unionens bidrag på 1 200 000 000 euro 
under den period som fastställs i artikel 1.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De privata medlemmarna ska göra, eller
se till att de enheter som ingår i företaget 
gör ett bidrag till det gemensamma 
företaget Ecsel på minst 
1 700 000 000 euro under den period som 
fastställs i artikel 1.

2. De privata medlemmarna ska bidra till 
upprättandet och genomförandet av det 
gemensamma företaget Ecsel och 
förvänta sig och se till att de enheter som 
ingår i företaget gör ett bidrag till det 
gemensamma företaget Ecsel på minst 
1 700 000 000 euro under den period som 
fastställs i artikel 1.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Andra medlemmar i det gemensamma 
företaget Ecsel än kommissionen ska varje 
år senast den 31 januari rapportera till 
styrelsen om värdet på de bidrag som avses 
i punkterna 1 och 2 och som gjorts under 
de föregående redovisningsåren.

4. Andra medlemmar i det gemensamma 
företaget Ecsel än kommissionen ska varje 
år senast den 31 maj rapportera till 
styrelsen om värdet på de bidrag som avses 
i punkterna 1 och 2 och som gjorts under 
de föregående redovisningsåren.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5

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].

Det gemensamma företaget Ecsel ska anta 
sina särskilda finansiella bestämmelser i 
enlighet med artikel 208 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr ... [delegerad förordning om mallen för 
finansiella bestämmelser för organ].

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen även ha genomfört en 
utvärdering av förhållandet mellan 
nationella kriterier för stödberättigande 
och de kriterier för stödberättigande som 
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fastställs i förordning (EU) nr ... [Regler 
för deltagande i och spridning av 
Horisont 2020]. Utvärderingen ska 
särskilt undersöka vilka effekter på 
deltagandet som uppstår på grund av 
skillnaderna mellan olika nationella 
kriterier för stödberättigande samt 
skillnaderna mellan dessa kriterier och 
kriterierna för stödberättigande i 
Horisont 2020. Utvärderingen ska särskilt 
uppmärksamma inverkan på 
tillgängligheten för enheter från 
medlemsstater i unionen som inte är 
medlemmar i det gemensamma företaget 
Ecsel till finansiering inom ramen för det 
gemensamma företaget Ecsel. 
Kommissionen ska senast den 
30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 16

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 unionens bidrag till 
det gemensamma företaget Ecsel ska 
beviljas i enlighet med ansvarsfriheten för 
de organ som avses i artikel 208 i
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget Ecsel ska till 
fullo samarbeta med de institutioner som 
medverkar i förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet, och tillhandahålla all 
nödvändig tilläggsinformation och kan 
uppmanas att låta sig företrädas i möten 
med relevanta institutioner och organ och 
bistå kommissionens utanordnare genom 
delegering.

2. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
samarbeta fullt ut med de institutioner som 
medverkar i förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet, och ska vid behov
tillhandahålla all nödvändig 
tilläggsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att ta hänsyn till eventuella 
specifika verksamhetsbehov hos det 
gemensamma företag som upprättas 
genom denna förordning får 
kommissionen begära begränsade 
undantag från förordning (EU) 
nr .../2013 [Horisont 2020] och beslut 
(EU) nr .../201318a så länge som dessa 
undantag begränsas till ett minimum så 
att ett maximalt uppfyllande av målen och 
genomförandet av Horisont 2020 
garanteras. Därför bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen. 
I enlighet med artikel 50 i förordning 
(EU) nr .../2013 [Regler för 
Horisont 2020] får den delegering av 
befogenhet som avses i artikel 1.3 i den 
förordningen när som helst återkallas av 
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Europaparlamentet och rådet.
________________
18a EUT ... [särskilda programmet 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 16 – punkt 2

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 vara högst 
40 945 500 euro och ska täckas genom de 
finansiella bidrag som avses i artikel 3.1 
för EU:s bidrag upp till 15 920 440 euro, 
artikel 4.2 för de privata medlemmarnas 
bidrag upp till 20 570 060 euro och artikel 
19.2 för slutförandet av de åtgärder som 
inletts under förordningarna (EG) 
nr 72/2008 och (EG) nr 74/2008, 
4 455 000 euro. Om delar av bidraget till 
administrativa kostnader inte utnyttjas får 
de ställas till förfogande för att täcka det 
gemensamma företaget Ecsels 
driftskostnader. Om bidraget för de 
administrativa kostnaderna bedöms vara 
otillräckligt får den verkställande 
direktören sammankalla ett styrelsemöte 
för att begära en justering.

Or. en

Motivering

Det aktuella beloppet som avsatts för administrationen av Ecsel är lågt i jämförelse med de 
administrativa behoven hos andra gemensamma initiativ, inklusive de tidigare företagen 
Artemis och Eniac. I detta ändringsförslag ökas Ecsels administrativa budget med 10 procent, 
vilket föredraganden efter noga övervägande anser ligger närmare Ecsels verkliga behov. 
Det nya gemensamma företaget kommer dock att kombinera två tidigare gemensamma 
företag och det är därför svårt att förutse de verkliga behoven. Direktören bör därför ha 
möjlighet att ytterligare justera beloppet. 
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om någon medlem i det gemensamma 
företaget Ecsel inte uppfyller sina 
åtaganden i fråga om det avtalade 
finansiella bidraget ska den verkställande 
direktören dokumentera detta skriftligen 
och fastställa en rimlig tidsfrist för att 
åtgärda detta. Om situationen inte åtgärdas 
inom tidsfristen ska den verkställande 
direktören föreslå att styrelsen uppmanar 
kommissionen att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med artikel 323 i 
fördraget för att indriva det bidraget.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
stödja indirekta åtgärder genom öppna och 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar 
och tilldelning av offentlig finansiering 
inom ramen för den tillgängliga budgeten. 
Offentligt stöd som beviljas enligt detta 
initiativ ska inte påverka förfaranden och 
materiella regler för statligt stöd.

1. Det gemensamma företaget Ecsel ska 
stödja indirekta åtgärder genom öppna och 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar i 
strikt överensstämmelse med förordning 
(EU) nr .../2013 [Horisont 2020] och 
förordning (EU) nr ... [Regler för 
deltagande i och spridning av 
Horisont 2020] och tilldelning av offentlig 
finansiering inom ramen för den 
tillgängliga budgeten.  Offentligt stöd som 
beviljas enligt detta initiativ ska inte 
påverka förfaranden och materiella regler 
för statligt stöd.
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Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda kriterier för berättigande till 
finansiering av Ecsels medlemsstater kan 
fastställas av de berörda nationella 
finansieringsmyndigheterna och ska tas 
upp i verksamhetsplanen.

Särskilda kriterier för berättigande till 
finansiering av Ecsels medlemsstater kan 
fastställas av de berörda nationella 
finansieringsmyndigheterna och ska tas 
upp i verksamhetsplanen. Finansieringen 
från unionen ska dock inte begränsas till 
deltagare från Ecsels medlemsstater och 
det ska fastställas bestämmelser i 
verksamhetsplanen om att uppmaningar 
om insatser inom ramen för det 
gemensamma företaget Ecsel de facto 
kommer att vara öppna även för 
medlemsstater i unionen som inte är 
medlemmar i det gemensamma företaget 
Ecsel.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt 22 – punkt 4

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.

utgår

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

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden anser att Horisont 2020 är ett lämpligt program för att bygga vidare på det 
sjunde ramprogrammets framgångar och ytterligare stödja den europeiska forskningen genom 
offentliga investeringar och hävstångseffekter från privata investeringar på ett sätt som skulle 
påskynda utvecklingen av ett verkligt europeiskt forskningsområde. Forskningen driver på 
innovationen inom alla livets områden och underbygger därför unionspolitiken inom en rad 
områden. Rätt investering skulle bli ytterligare en drivkraft för att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin och göra EU:s ekonomi till en smart och hållbar ekonomi för alla.

Eftersom IKT är en viktig möjliggörande teknik som främjar innovation inom andra 
industrisektorer och det gemensamma företaget Ecsel kommer att spela en central roll för 
uppnåendet av de mål som fastställs i pelaren för Ledarskap inom möjliggörande och 
industriell teknik i Horisont 2020. Dess målsättningar kommer att vara att stärka industrins 
konkurrenskraft inom viktiga tekniker såsom mikro- och nanoelektronik och smarta inbyggda 
komponenter och system, vilka alla är prioriterade områden inom IKT-temat i Horisont 2020.

Föredraganden är medveten om att gemensamma företag är ett viktigt verktyg i 
genomförandet av Horisont 2020 eftersom de sammanför den privata och den offentliga 
sektorn i riktade partnerskap som maximerar hävstångseffekten från det offentliga bidraget 
och underlättar utvecklingen från idéer till konkreta produkter. Föredraganden anser dock att 
för att de gemensamma företagen ska fungera korrekt bör rätt balans hittas mellan det 
gemensamma företagets frihet att bedriva sin verksamhet på ett självständigt sätt och dess 
uppfyllande av målen och principerna i Horisont 2020. Ur den synpunkten är denna 
förordning särskilt viktig, eftersom den utgör en ram för det gemensamma företagets 
verksamhet för de kommande sju åren. Föredraganden förstår i det sammanhanget 
kommissionens begäran om vissa undantag från reglerna om deltagande och spridning av 
Horisont 2020 och är införstådd med dessa undantag så länge som de begränsas till det 
minimum som krävs. Föredraganden anser att denna självständighet även bör tryggas genom 
ett direkt förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, vilket ger parlamentet möjlighet att 
fingranska det gemensamma företagets verksamhet direkt och ge det större frihet att hantera 
sina egna förehavanden. 

Föredraganden är även medveten om att Ecsel är ett unikt gemensamt företag på det sättet att 
ett flertal EU-medlemsstater även kommer delta i det gemensamma företaget i egenskap av 
Ecsel-medlemsstater. Det medför den fördelen att såväl nationella medel som unionsmedel 
kan mobiliseras, men även utmaningen att samordna de olika nationella 
finansieringsmyndigheterna och deras kriterier för stödberättigande med unionens 
finansiering och kriterier. Föredraganden hoppas därför att Ecsel-medlemsstaterna kommer att 
utnyttja möjligheten att anförtro det gemensamma företaget uppgiften att genomföra deras 
bidrag, så att uppmaningarna om insatser kan ske så friktionsfritt som möjligt, och skulle 
därför vilja att kommissionen utvärderade vilken inverkan som skillnaderna mellan nationella 
regler och unionsregler skulle kunna få på deltagandet i Ecsel. Föredraganden hoppas även att 
detta skulle minimera risken för att enheter från länder som är Ecsel-medlemsstater indirekt 
skulle få en fördel framför andra, eftersom detta skulle strida mot andan i Horisont 2020 och 
det sätt på vilket EU:s finansiering sker.


