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Tarkistus 6
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 1605/20021, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, säädetään 
budjettiperiaatteista ja rahoitussäännöistä, 
joita on noudatettava kaikissa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä. Eräitä varainhoitoasetuksen 
säännöksiä on tarpeen muuttaa Lissabonin 
sopimuksella tehtyjen muutosten huomioon 
ottamiseksi.

(1) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään 
budjettiperiaatteista ja rahoitussäännöistä, 
joita on noudatettava kaikissa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä. Eräitä varainhoitoasetuksen 
säännöksiä on tarpeen muuttaa Lissabonin 
sopimuksella tehtyjen muutosten ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamisen huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 7
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lissabonin sopimuksella perustetaan 
Euroopan ulkosuhdehallinto.
Eurooppa-neuvoston 29 ja 30 päivänä 
lokakuuta 2009 antamien päätelmien
mukaan Euroopan ulkosuhdehallinto on sui 
generis -luonteinen yksikkö ja sitä olisi 
pidettävä toimielimenä varainhoitoasetusta 
sovellettaessa.

(2) Lissabonin sopimuksella perustetaan 
Euroopan ulkosuhdehallinto. Neuvoston 
päätöksen 2010/.../EU, jolla vahvistetaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatio ja toiminta, mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallinto on sui generis
-luonteinen yksikkö, ja sitä on pidettävä 
toimielimenä varainhoitoasetusta 
sovellettaessa.
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Tarkistus 8
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska Euroopan ulkosuhdehallintoa 
olisi käsiteltävä toimielimenä 
varainhoitoasetusta sovellettaessa, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi saatava 
vastuuvapaus Euroopan parlamentilta 
talousarvioon sisältyvään Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pääluokkaan 
hyväksyttyjen määrärahojen 
toteuttamisesta. Lisäksi komission olisi 
edelleen saatava vastuuvapaus Euroopan 
parlamentilta oman talousarvion 
pääluokkansa toteuttamisesta, myös niiden 
toimintamäärärahojen osalta, joiden 
toteuttamisesta vastaavat komission 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä toimivat unionin edustustojen 
päälliköt.

(3) Koska Euroopan ulkosuhdehallintoa 
olisi käsiteltävä toimielimenä 
varainhoitoasetusta sovellettaessa, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi saatava 
vastuuvapaus Euroopan parlamentilta 
talousarvioon sisältyvään Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pääluokkaan 
hyväksyttyjen määrärahojen 
toteuttamisesta. Euroopan 
ulkosuhdehallinnon on siksi 
täysimääräisesti noudatettava Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
319 artiklassa ja varainhoitoasetuksen 
145–147 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä. Lisäksi komission olisi 
edelleen saatava vastuuvapaus Euroopan 
parlamentilta oman talousarvion 
pääluokkansa toteuttamisesta, myös niiden 
toimintamäärärahojen osalta, joiden 
toteuttamisesta vastaavat komission 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä toimivat unionin edustustojen 
päälliköt. Koska tämä rakenne on 
monimutkainen, on sovellettava 
korkeatasoisia jäljitettävyyttä sekä 
budjettivastuuta ja taloudellista vastuuta 
koskevia sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 9
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lissabonin sopimuksessa määrätään, 
että komission lähetystöistä tulee unionin 
edustustoja, jotka ovat osa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa. Jotta voitaisiin 
varmistaa, että kyseisiä edustustoja 
hallinnoidaan tehokkaasti, yleisten 
kustannusten kattamiseen tarkoitettujen 
hallinto- ja tukimäärärahojen toteuttaminen 
olisi annettava yhden tukiyksikön 
tehtäväksi. Tämän vuoksi 
varainhoitoasetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joista sovitaan komission kanssa 
ja joilla helpotetaan talousarvioon 
sisältyviin Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
neuvoston pääluokkiin otettujen, unionin 
edustustojen hallintomäärärahojen 
toteuttamista.

(4) Lissabonin sopimuksessa määrätään, 
että komission lähetystöistä tulee unionin 
edustustoja, jotka ovat osa Euroopan
ulkosuhdehallintoa. Jotta voitaisiin 
varmistaa, että kyseisiä edustustoja 
hallinnoidaan tehokkaasti, yleisten 
kustannusten kattamiseen tarkoitettujen 
hallinto- ja tukimäärärahojen toteuttaminen 
olisi annettava yhden tukiyksikön 
tehtäväksi. Tämän vuoksi 
varainhoitoasetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta antaa yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joista sovitaan komission kanssa 
ja joilla helpotetaan talousarvioon 
sisältyvään Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääluokkaan otettujen, unionin 
edustustojen hallintomäärärahojen 
toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 10
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Käsitettä "unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja" 
tulkitaan tätä asetusta sovellettaessa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
18 artiklassa tarkoitetut korkean 
edustajan tehtävät huomioon ottaen.

Or. en
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Tarkistus 11
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komission kanssa voidaan kuitenkin sopia 
yksityiskohtaisista säännöistä, joilla 
helpotetaan talousarvioon sisältyviin 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
neuvoston pääluokkiin otettujen, unionin 
edustustojen hallintomäärärahojen 
toteuttamista.".

"Komission kanssa voidaan kuitenkin sopia 
yksityiskohtaisista säännöistä, joilla 
helpotetaan talousarvioon sisältyviin 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääluokkaan otettujen, unionin 
edustustojen hallintomäärärahojen 
toteuttamista.".

Or. en

Tarkistus 12
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
60 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toisessa alakohdassa tarkoitettu tilanne 
tai eturistiriita syntyy, unionin edustustojen 
päälliköiden on viipymättä ilmoitettava 
siitä asiasta vastaavalle komission 
yksikölle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle.

Jos toisessa alakohdassa tarkoitettu tilanne 
tai eturistiriita syntyy, unionin edustustojen 
päälliköiden on viipymättä ilmoitettava 
siitä asiasta vastaaville komission ja
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääjohtajille. Viimeksi mainitut ryhtyvät 
toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 13
Elmar Brok

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
60 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ottaa täyden vastuun 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
toimintatalousarviosta ja varmistaa siten, 
että toimivaltuuksien siirto ei estä 
vastuuvapauden myöntämismenettelyn 
toteuttamista Euroopan parlamentissa.

Or. en


