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Τροπολογία 6
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής
«δημοσιονομικός κανονισμός»), θεσπίζει 
τις δημοσιονομικές αρχές και ρυθμίσεις 
που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις 
νομοθετικές πράξεις. Για να ληφθούν 
υπόψη οι τροποποιήσεις που θεσπίζει η 
συνθήκη της Λισαβόνας, είναι αναγκαίο να 
τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(1) Ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (εφεξής
«δημοσιονομικός κανονισμός»), θεσπίζει 
τις δημοσιονομικές αρχές και ρυθμίσεις 
που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις 
νομοθετικές πράξεις. Για να ληφθούν 
υπόψη οι τροποποιήσεις που θεσπίζει η 
συνθήκη της Λισαβόνας και η δημιουργία 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής 
δράσης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν 
ορισμένες διατάξεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 7
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
συσταθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής 
δράσης (εφεξής η «ΕΥΕΔ»). Σύμφωνα με
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 29ης και της 30ης 
Οκτωβρίου 2009, η ΕΥΕΔ είναι μια 
υπηρεσία sui generis και, για τους σκοπούς 
του δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει 
να θεωρείται θεσμικό όργανο.

(2) Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
συσταθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής 
δράσης (εφεξής η «ΕΥΕΔ»). Σύμφωνα με
την απόφαση του Συμβουλίου 2010/…/ΕΕ
της … με την οποία θεσπίζεται η 
οργάνωση και η λειτουργία της
ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής 
δράσης, η ΕΥΕΔ είναι μια υπηρεσία sui 
generis και, για τους σκοπούς του 
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δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να 
θεωρείται θεσμικό όργανο.
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Τροπολογία 8
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Δεδομένου ότι, για την εφαρμογή του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η ΕΥΕΔ 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεσμικό 
όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 
χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση των 
πιστώσεων που ψηφίσθηκαν στο τμήμα 
«ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει 
επίσης να χορηγεί απαλλαγή στην 
Επιτροπή για την εκτέλεση του τμήματος 
«Επιτροπή» του προϋπολογισμού, καθώς 
και για τις επιχειρησιακές πιστώσεις που 
εκτελούνται από τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών, οι οποίοι είναι 
δευτερεύοντες διατάκτες της Επιτροπής.

(3) Δεδομένου ότι, για την εφαρμογή του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η ΕΥΕΔ 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεσμικό 
όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 
χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση των 
πιστώσεων που ψηφίσθηκαν στο τμήμα 
«ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό η ΕΥΕΔ τηρεί πλήρως τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 
319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 145 
έως 147 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα συνεχίσει επίσης να χορηγεί απαλλαγή 
στην Επιτροπή για την εκτέλεση του 
τμήματος «Επιτροπή» του 
προϋπολογισμού, καθώς και για τις 
επιχειρησιακές πιστώσεις που εκτελούνται 
από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, 
οι οποίοι είναι δευτερεύοντες διατάκτες 
της Επιτροπής. Λόγω του σύνθετου 
χαρακτήρα της δομής αυτής, 
απαιτούνται διατάξεις υψηλών 
προδιαγραφών όσον αφορά την 
ιχνηλασιμότητα και τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική λογοδοσία. 

Or. en
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Τροπολογία 9
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 
ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της ΕΥΕΔ ως 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους 
διαχείριση, όλες οι διοικητικές δαπάνες και 
οι δαπάνες στήριξης των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης για τη χρηματοδότηση κοινών 
δαπανών πρέπει να εκτελούνται από ενιαία 
υπηρεσία υποστήριξης. Για τον σκοπό 
αυτό, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει 
να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης 
λεπτομερών κανόνων, οι οποίοι πρέπει να 
συμφωνηθούν με την Επιτροπή, με σκοπό 
να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στα τμήματα «ΕΥΕΔ» και 
«Συμβούλιο» του προϋπολογισμού.

(4) Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει 
ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της ΕΥΕΔ ως 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική τους 
διαχείριση, όλες οι διοικητικές δαπάνες και 
οι δαπάνες στήριξης των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης για τη χρηματοδότηση κοινών 
δαπανών πρέπει να εκτελούνται από ενιαία 
υπηρεσία υποστήριξης. Για τον σκοπό 
αυτό, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει 
να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης 
λεπτομερών κανόνων, οι οποίοι πρέπει να 
συμφωνηθούν με την Επιτροπή, με σκοπό 
να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του 
προϋπολογισμού.
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Τροπολογία 10
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Ο όρος "Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας", για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
ερμηνεύεται σύμφωνα με τα διάφορα 
καθήκοντα του Ύπατου Εκπροσώπου 
βάσει του άρθρου 18 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροπολογία 11
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, μπορούν να συμφωνηθούν 
λεπτομερείς κανόνες με την Επιτροπή 
ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στα τμήματα «ΕΥΕΔ» και 
«Συμβούλιο» του προϋπολογισμού.»

«Ωστόσο, μπορούν να συμφωνηθούν 
λεπτομερείς κανόνες με την Επιτροπή 
ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των 
επιχειρησιακών πιστώσεων των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης που είναι 
εγγεγραμμένες στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του 
προϋπολογισμού.»

Or. en

Τροπολογία 12
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 
Κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
Άρθρο 60 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν προκύψει η κατάσταση ή η σύγκρουση 
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι 
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης ενημερώνουν αμελλητί την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής και τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας.

Αν προκύψει η κατάσταση ή η σύγκρουση 
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι 
επικεφαλείς των αντιπροσωπειών της 
Ένωσης ενημερώνουν αμελλητί τους 
αρμόδιους γενικούς διευθυντές και της 
Επιτροπής και της ΕΥΕΔ. Οι γενικοί 
διευθυντές λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης.

Or. en
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Τροπολογία 13
Elmar Brok

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)
Κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
Άρθρο 60 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν 
παρακωλύει τη διαδικασία χορήγησης 
απαλλαγής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όπου η Επιτροπή 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τον 
προϋπολογισμό λειτουργίας της ΕΥΕΔ. 

Or. en


