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AMENDAMENTE 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Titlul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Propunere de Propunere de 

REGULAMENT AL CONSILIULUI REGULAMENT AL CONSILIULUI 

privind întreprinderea comună ECSEL privind întreprinderea comună 

„Componente și sisteme electronice 

pentru o poziție de lider a Europei”, 

denumită în continuare ECSEL (de la 

acronimul englez: Electronic Components 

and Systems for European Leadership)  

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE) 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Întreprinderea comună ENIAC 

înființată prin Regulamentul (CE) nr. 

72/2008 al Consiliului din 20 decembrie 

200722 a implementat cu succes o agendă 

de cercetare care a consolidat domenii 

relevante ale nanoelectronicii, în care 

Europa și-a îmbunătățit competitivitatea 

prin mobilizarea investițiilor în teme 

prioritare și prin angajarea întregului 

ecosistem. 

(10) Întreprinderea comună ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator 

Analyser and Computer) înființată prin 

Regulamentul (CE) nr. 72/2008 al 

Consiliului din 20 decembrie 200722 a 

implementat cu succes o agendă de 

cercetare care a consolidat domenii 

relevante ale nanoelectronicii, în care 

Europa și-a îmbunătățit competitivitatea 

prin mobilizarea investițiilor în teme 

prioritare și prin angajarea întregului 

ecosistem. 
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__________________ __________________ 

22 JO L 30, 04.02.08, p. 21. 22 JO L 30, 04.02.08, p. 21 
 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Auditorul intern al Comisiei trebuie să 

exercite în cadrul întreprinderii comune 

ECSEL aceleași competențe pe care le 

exercită în cadrul Comisiei. 

(25) Auditorul intern al Comisiei trebuie să 

exercite în cadrul întreprinderii comune 

ECSEL aceleași competențe pe care le 

exercită în cadrul Comisiei. Același lucru 

se aplică și în cazul Curții de Conturi a 

Uniunii Europene și a Parlamentului 

European. 

 

 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) În conformitate cu articolul 287 

alineatul (1) din tratat, instrumentul 

constitutiv al organismelor, oficiilor sau 

agențiilor înființate de Uniune poate 

exclude examinarea conturilor de venituri 

și cheltuieli ale acestor organisme, oficii 

sau agenții de către Curtea de Conturi. În 

conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 

din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012, conturile organismelor 

menționate la articolul 209 din 

regulamentul respectiv sunt examinate de 

un organism de audit independent care 

trebuie să emită un aviz privind, printre 

altele, fiabilitatea conturilor, precum și 

legalitatea și regularitatea operațiunilor 

(26) În conformitate cu articolul 287 

alineatul (1) din tratat, instrumentul 

constitutiv al organismelor, oficiilor sau 

agențiilor înființate de Uniune poate 

exclude examinarea conturilor de venituri 

și cheltuieli ale acestor organisme, oficii 

sau agenții de către Curtea de Conturi. În 

conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 

din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012, conturile organismelor 

menționate la articolul 209 din 

regulamentul respectiv sunt examinate de 

un organism de audit independent care 

trebuie să emită un aviz privind, printre 

altele, fiabilitatea conturilor, precum și 

legalitatea și regularitatea operațiunilor 
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subiacente. Din motive de evitare a unei 

duble examinări, conturile întreprinderii 

comune ECSEL nu trebuie examinate de 

către Curtea de Conturi. 

subiacente. În pofida acestui aviz, care nu 

constituie un audit, conturile întreprinderii 

comune ECSEL ar trebui examinate de 

către Curtea de Conturi. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În scopul implementării inițiativei 

tehnologice comune „Componente și 

sisteme electronice pentru o poziție de lider 

a Europei”, se înființează o întreprindere 

comună în sensul articolului 187 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (denumită în continuare 

„întreprinderea comună ECSEL”), pe o 

perioadă care se încheie la 31 decembrie 

2024. 

(1) În scopul implementării inițiativei 

tehnologice comune „Componente și 

sisteme electronice pentru o poziție de lider 

a Europei”, se înființează o întreprindere 

comună în sensul articolului 187 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (denumită în continuare 

„întreprinderea comună ECSEL”, 

Electronic Components and Systems for 

European Leadership), pe o perioadă care 

se încheie la 31 decembrie 2024. 

 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să asigure disponibilitatea 

componentelor și a sistemelor electronice 

pentru piețele-cheie și pentru abordarea 

provocărilor societale, vizând menținerea 

Europei în fruntea dezvoltării tehnologice, 

eliminarea discontinuităților dintre 

cercetare și exploatare, consolidarea 

capacităților de inovare și generarea de 

creștere economică și locuri de muncă în 

Uniune; 

(c) să asigure disponibilitatea 

componentelor și a sistemelor electronice 

pentru piețele-cheie și pentru abordarea 

provocărilor societale, vizând menținerea 

Europei în fruntea dezvoltării tehnologice, 

eliminarea discontinuităților dintre 

cercetare și exploatarea industrială, 

consolidarea capacităților de inovare și 

generarea de creștere economică și locuri 

de muncă în Uniune; 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să alinieze strategiile cu cele ale statelor 

membre pentru a atrage investiții private și 

a contribui la eficacitatea sprijinului public, 

evitând dublarea și fragmentarea inutilă a 

eforturilor și facilitând participarea 

actorilor implicați în cercetare și inovare; 

(d) să alinieze strategiile cu cele ale statelor 

membre pentru a atrage investiții private și 

a contribui la eficacitatea sprijinului public, 

evitând dublarea și fragmentarea inutilă a 

eforturilor, să aplice un model de operare 

simplificat și măsuri de simplificare și să 

faciliteze participarea actorilor implicați în 

cercetare și inovare; 

 

 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul director adoptă, în conformitate 

cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, 

o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) 

din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 

din Regimul aplicabil celorlalți agenți, care 

deleagă directorului executiv competențele 

relevante de autoritate împuternicită să facă 

numiri și definește condițiile în care 

delegarea de competențe se poate 

suspenda. Directorul executiv este autorizat 

să subdelege aceste competențe. 

Consiliul director adoptă, în conformitate 

cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, 

o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) 

din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 

din Regimul aplicabil celorlalți agenți, care 

deleagă directorului executiv competențele 

relevante de autoritate împuternicită să facă 

numiri și definește condițiile în care 

delegarea de competențe se poate 

suspenda. Directorul executiv raportează 

Consiliului director la următoarea 

reuniune a acestuia cu privire la 

competențele delegate și este autorizat să 

subdelege aceste competențe. 

 Directorul executiv este numit de consiliul 

director în funcție de meritele și 

capacitățile sale atestate în domeniul 

administrației și gestiunii, precum și de 

competențele și experiența sa în domeniile 

relevante, pe baza unei liste de candidați 

propuși de Comisie în urma unei 

competiții deschise și transparente, după 
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publicarea unei cereri de exprimare a 

interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene și în alte publicații. Consiliul 

director decide în conformitate cu avizul 

Parlamentului European pe baza 

recomandării comune a Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie și a 

Comisiei pentru control bugetar. 

 Înainte de a fi numit, candidatul selectat 

de Consiliul director răspunde la 

întrebările membrilor Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie și ai 

Comisiei pentru control bugetar ale 

Parlamentului European. 

 Directorul executiv stabilește pentru 

întreprinderea comună și în termen de 

șase luni de la data instituirii sale: 

 - o strategie de combatere a fraudelor, 

 - o strategie pentru prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese și 

 - o strategie privind protecția 

denunțătorilor; 

 Directorul executiv prezintă fiecare 

strategie Consiliului director. Directorul 

executiv stabilește exerciții de evaluare 

periodică pentru fiecare strategie și 

normele sale de punere în aplicare 

respective. Prima evaluare are loc în 

termen de șase luni de la data stabilirii 

celor trei strategii.  

 

 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În circumstanțe excepționale, Consiliul 

director poate decide să suspende temporar 

delegarea către directorul executiv a 

În circumstanțe excepționale, Consiliul 

director poate decide, printr-o decizie 

motivată, să suspende temporar delegarea 
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competențelor de autoritate împuternicită 

să facă numiri, precum și subdelegarea 

competențelor respective de către acesta, și 

să exercite el însuși aceste competențe sau 

să le delege unuia dintre membrii săi sau 

unui alt membru al personalului 

întreprinderii comune ECSEL decât 

directorul executiv. 

către directorul executiv a competențelor 

de autoritate împuternicită să facă numiri, 

precum și subdelegarea competențelor 

respective de către acesta, și să exercite el 

însuși aceste competențe sau să le delege 

unuia dintre membrii săi sau unui alt 

membru al personalului întreprinderii 

comune ECSEL, în afara directorului 

executiv. Consiliul de conducere 

informează în scris Comisia și 

Parlamentul European în timp util despre 

aceste decizii de suspendare în termen de 

cinci zile lucrătoare, explică motivele și 

specifică normele de punere în aplicare 

ale dispozițiilor noi sau temporare cu 

privire la gestionarea întreprinderii 

comune. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Personalul întreprinderii comune 

ECSEL este format din agenți temporari și 

agenți contractuali. 

(5) Personalul întreprinderii comune 

ECSEL este format din agenți temporari și 

agenți contractuali. Întreprinderea 

comună ECSEL ia măsuri administrative 

corespunzătoare, printre altele prin 

strategii de formare și prevenire, pentru a 

evita conflictele de interese, inclusiv cele 

referitoare la aspectele legate de perioada 

ulterioară angajării (de exemplu „uși 

turnante”, „informații privilegiate”etc.). 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Consiliul director adoptă o decizie care 

stabilește normele privind detașarea 

experților naționali la întreprinderea 

comună ECSEL și recurgerea la stagiari. 

(2) Consiliul director adoptă o decizie care 

stabilește normele privind detașarea 

experților naționali la întreprinderea 

comună ECSEL și recurgerea la stagiari, în 

special pentru a evita potențialele 

conflicte de interese. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În ceea ce privește răspunderea 

necontractuală, întreprinderea comună 

ECSEL repară orice prejudiciu cauzat de 

personalul său în exercițiul funcțiunii, în 

conformitate cu principiile generale 

comune legislațiilor statelor membre. 

(2) În ceea ce privește răspunderea 

necontractuală, întreprinderea comună 

ECSEL repară orice prejudiciu cauzat de 

personalul său și de membrii Consiliului 

director în exercițiul funcțiunii, în 

conformitate cu principiile generale 

comune legislațiilor statelor membre. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului în ceea ce privește contribuția 

Uniunii la întreprinderea comună ECSEL 

face parte din descărcarea de gestiune 
acordată Comisiei de către Parlamentul 

European la recomandarea Consiliului în 

conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 319 din tratat. 

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului întreprinderii comune ECSEL 

este acordată de Parlamentul European, la 

recomandarea Consiliului, conform unei 

proceduri comparabile cu cea prevăzută la 

articolul 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și la 

articolele 164-166 din Regulamentul (UE, 

EURATOM) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului, 

în baza raportului de audit al Curții de 

Conturi. Procedura de descărcare de 

gestiune este prevăzută  în cadrul 
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normelor financiare ale întreprinderii 

comune, ținând cont de caracteristicile 

speciale ale întreprinderii comune ca 

parteneriat între sectorul public și cel 

privat și, în special, de contribuția 

sectorului privat la buget.  

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În termen de două luni de la 

încheierea fiecărui exercițiu financiar, 

directorul executiv prezintă Curții de 

Conturi Europene conturile anuale și 

bilanțul pentru anul precedent. Auditul 

Curții de Conturi se bazează pe 

înregistrările contabile și se efectuează la 

fața locului.  

 

 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) În cazul refuzului Parlamentului 

European de a acorda descărcarea de 

gestiune, directorul executiv își prezintă 

demisia consiliului de conducere care 

apreciază, în funcție de circumstanțe, 

decizia finală care trebuie luată. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Audituri ex-post Audituri 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Din motive de coerență, Comisia poate 

decide să efectueze auditurile menționate la 

alineatul (1). 

(2) Din motive de coerență, auditorul 

intern al Comisiei exercită în cadrul 

întreprinderii comune aceleași 

competențe pe care le exercită în cadrul 

Comisiei și poate decide să efectueze 

auditurile menționate la alineatul (1). 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Consiliul director al întreprinderii 

comune înființa o structură internă de 

audit pentru a evalua eficiența și 

eficacitatea gestionării riscurilor, a 

controalelor interne și a proceselor de 

guvernanță ale întreprinderii comune. 

Auditorul intern va contribui cu 

constatările și recomandările sale la 

stabilirea bazei pentru elaborarea 

raportului anual de activitate care indică 

punctele slabe ale controlului intern din 

sistemele de gestionare și informare, 

recomandă contramăsuri de abordare a 

acestor puncte slabe și face rezervări, 

dacă sunt necesare. 
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Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Curtea de Conturi Europeană 

efectuează periodic audituri nu doar în 

ceea ce privește respectarea, ci și cu 

privire la desfășurarea activităților 

întreprinderii comune și performanțele 

partenerilor acesteia pe bază de 

documente sau verificări la fața locului. 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Membrii personalului întreprinderii 

comune, directorul executiv și membrii 

consiliului director  înștiințează OLAF, 

fără întârziere și fără ca responsabilitatea 

lor să fie pusă în discuție din cauza 

acestei informări, fraudele de care au 

avut cunoștință în exercitarea funcțiilor 

sau mandatelor lor. În cazul în care nu 

îndeplinesc această obligație, ei devin 

personal responsabili de consecințele 

fraudei de care au avut cunoștință și pe 

care nu au dezvăluit-o OLAF. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Întreprinderea comună ECSEL 
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publică pe site-ul său internet o listă cu 

membrii consiliului său director și cu 

experții externi și interni, precum și 

declarațiile de interese și CV-urile 

acestora. Procesele verbale ale 

reuniunilor consiliului director sunt 

publicate sistematic. 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 2 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre ECSEL împreună cu 

Comisia sunt denumite în continuare 

„autoritățile publice” ale întreprinderii 

comune ECSEL. 

3. Statele membre ECSEL împreună cu 

Uniunea Europeană sunt denumite în 

continuare „autoritățile publice” ale 

întreprinderii comune ECSEL. 

 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 3 – punctul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Orice entitate privată care justifică 

acest lucru, dorind să participe la 

îndeplinirea obiectivelor întreprinderii 

comune ECSEL, poate solicita să adere la 

asociațiile AENEAS, ARTEMISIA sau 

EPoSS. În cazul refuzului aderării din 

partea unei asociații private, decizia va 

trebui motivată, comunicată fără 

întârziere Comisiei  și va putea face 

obiectul unui recurs în fața consiliului 

director. 

 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 



 

PE521.741v03-00 14/20 AD\1014680RO.doc 

RO 

Anexă – secțiunea 3 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Orice solicitare de a deveni membru al 

întreprinderii comune ECSEL în 

conformitate cu alineatul (2) se adresează 

Consiliului director. Acesta evaluează 

cererea, ținând seama de relevanța și de 

valoarea adăugată potențială a 

solicitantului în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivelor întreprinderii 

comune ECSEL. Consiliul director decide 

ulterior cu privire la cerere. 

3. Orice solicitare de a deveni membru al 

întreprinderii comune ECSEL în 

conformitate cu alineatul (2) se adresează 

Consiliului director. Acesta evaluează 

cererea, ținând seama de relevanța și de 

valoarea adăugată potențială a 

solicitantului în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivelor întreprinderii 

comune ECSEL. Consiliul director decide 

ulterior cu privire la cerere. Comisia are 

drept de contestare a solicitării de a 

deveni membru al întreprinderii, cu 

excepția cazului unui stat membru al 

Uniunii. 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 3 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Orice membru se poate retrage din 

întreprinderea comună ECSEL. Retragerea 

devine efectivă și irevocabilă după șase 

luni de la data notificării sale către ceilalți 

membri fondatori. Din acel moment, fostul 

membru este eliberat de orice obligații, 

altele decât cele aprobate sau asumate de 

întreprinderea comună ECSEL înainte de 

notificarea retragerii. 

4. Orice membru se poate retrage din 

întreprinderea comună ECSEL. Retragerea 

devine efectivă și irevocabilă după șase 

luni de la data notificării sale către ceilalți 

membri fondatori. Din acel moment, fostul 

membru este eliberat de orice obligații, 

altele decât cele aprobate sau asumate de 

întreprinderea comună ECSEL înainte de 

notificarea retragerii. În cazul unei 

retrageri, se creează un cont între 

membrul care se retrage și întreprinderea 

comună ECSEL, în vederea achitării 

obligațiilor sale financiare. 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 6 – punctul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Consiliul director alege un președinte 

pentru o perioadă de cel puțin un an. 

2. Consiliul director conducere alege prin 

vot deschis un președinte pentru o perioadă 

de cel puțin un an. 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 6 – punctul 3 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv are dreptul de a lua 

parte la deliberări, dar nu are drept de vot. 

Directorul executiv ia parte la deliberări, 

fără drept de vot. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 6 – punctul 3 – paragraful 7 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia prevede un sistem de alertă 

eficace în cazul în care există motive 

serioase de îngrijorare pentru a crede că 

consiliul director ar putea lua decizii care 

să nu fie conforme cu mandatul 

întreprinderii comune ECSEL, care ar 

încălca legislația Uniunii sau care s-ar 

afla în contradicție cu obiectivele de 

politică ale Uniunii. În astfel de cazuri, 

Comisia ridică problema în mod oficial în 

fața consiliului director și îi poate solicita 

acestuia să nu adopte decizia relevantă în 

situația în care nu s-a prezentat o 

explicație satisfăcătoare. În cazul în care 

consiliul director respinge solicitarea, 

Comisia informează în acest sens în mod 

oficial Parlamentul European și Consiliul 

în vederea adoptării unor măsuri rapide. 

Comisia poate solicita consiliului director 

să se abțină temporar de la punerea în 
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aplicare a deciziei controversate pe 

parcursul perioadei în care instituțiile 

dezbat încă respectiva chestiune. 

 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 8 – punctul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv este numit de 

Consiliul director dintr-o listă de candidați 

propusă de Comisie, în urma unei 

proceduri de selecție deschise și 

transparente. Comisia asigură și 

reprezentarea celorlalți membri ai 

întreprinderii comune ECSEL în cadrul 

procedurii de selecție, după caz. 

1. Directorul executiv este numit de 

Consiliul director în funcție de meritele și 

capacitățile sale atestate în domeniul 

administrației și gestiunii, precum și de 

competențele și experiența sa în domeniile 

relevante, pe baza unei liste de candidați 

propusă de Comisie în urma unei 

competiții deschise și transparente, după 

publicarea unei cereri de exprimare a 

interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene și în alte publicații. Consiliul de 

conducere decide în conformitate cu 

avizul Parlamentului European. 

 Înainte de a fi numit, candidatul selectat 

de Consiliul director răspunde la 

întrebările membrilor Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie și ai 

Comisiei pentru control bugetar ale 

Parlamentului European. 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 9 – punctul 4 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) înaintează Consiliului director spre 

aprobare bilanțul anual; 

(d) adoptă și spune consiliului de 

conducere spre aprobare bilanțul anual;  
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Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 9 – punctul 4 – litera ja (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ja) organizează licitația publică în baza 

căreia Consiliul director numește 

organismul de audit independent căruia îi 

va fi atribuită sarcina de a prezenta avizul 

prevăzut la articolul 60 alineatul (5) din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

966/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului; 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 9 – punctul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Directorul executiv stabilește pentru 

întreprinderea comună și în termen de 

șase luni de la data instituirii sale: 

 - o strategie de combatere a fraudelor, 

 - o strategie pentru prevenirea și 

gestionarea conflictelor de interese și 

 - o strategie privind protecția 

denunțătorilor; 

 Directorul executiv prezintă fiecare 

strategie consiliului de conducere. 

Directorul executiv stabilește exerciții de 

evaluare periodică pentru fiecare strategie 

și normele sale de punere în aplicare 

respective. Prima evaluare are loc în 

termen de șase luni de la data stabilirii 

celor trei strategii.  
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Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 16 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Dacă un membru al întreprinderii 

comune ECSEL nu își îndeplinește 

angajamentele privind contribuția 

financiară convenită, directorul executiv 

consemnează acest lucru și stabilește un 

termen rezonabil pentru remedierea 

acestei situații. Dacă situația nu este 

remediată în termenul respectiv, directorul 

executiv convoacă o reuniune a Consiliului 

director pentru a decide dacă membrul care 

nu și-a îndeplinit obligațiile trebuie revocat 

sau dacă trebuie luate alte măsuri până la 

îndeplinirea obligațiilor de către acesta. 

5. Dacă un membru al întreprinderii 

comune ECSEL nu își îndeplinește 

angajamentele privind contribuția 

financiară convenită, directorul executiv 

consemnează acest lucru și stabilește un 

termen rezonabil pentru remedierea 

acestei situații. Dacă situația nu este 

remediată în termenul respectiv, directorul 

executiv convoacă o reuniune a Consiliului 

director pentru a decide dacă membrul care 

nu și-a îndeplinit obligațiile trebuie revocat 

sau dacă trebuie luate alte măsuri până la 

îndeplinirea obligațiilor de către acesta. 

Oricărui membru care nu își respectă 

obligațiile îi poate fi suspendat de către 

Consiliul director dreptul de vot într-o 

prima fază și după ce a fost audiat și cu 

condiția să i se oferit posibilitatea unor 

explicații. 

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 21 – punctul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Bugetul anual poate face obiectul 

unor bugete rectificative. 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 22 – punctul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Directorul executiv prezintă anual 

Consiliului director un raport privind 

îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate 

cu normele financiare ale întreprinderii 

comune ECSEL. 

1. Directorul executiv prezintă anual 

consiliului de conducere un raport privind 

îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate 

cu normele financiare aplicabile 

întreprinderii comune ECSEL. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 22 – punctul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Conturile întreprinderii comune ECSEL 

sunt examinate de un organism de audit 

independent, astfel cum se prevede 

articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 966/2012. 

4. Conturile întreprinderii comune ECSEL 

fac obiectul unui aviz dat de un organism 

de audit independent, astfel cum se prevede 

articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 966/2012. Acest aviz 

este comunicat Parlamentului European și 

Consiliului în cadrul procedurii de 

descărcare de gestiune. 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 22 – punctul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Conturile întreprinderii comune ECSEL 

nu sunt supuse examinării de către 

Curtea de Conturi. 

În planul său de lucru, Curtea de Conturi 

ia în considerare, în conformitate cu 

standardele internaționale de audit, 

activitățile realizate conform paragrafului 

precedent. 
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