
AM\827348SV.doc PE445.918v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2010/0054(COD)

11.8.2010

ÄNDRINGSFÖRSLAG
6 - 13

Förslag till yttrande
Guy Verhofstadt
(PE445.813v01-00)

Ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med 
avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

Förslag till förordning – ändringsakt
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))



PE445.918v01-00 2/7 AM\827348SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\827348SV.doc 3/7 PE445.918v01-00

SV

Ändringsförslag 6
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget (nedan 
kallad budgetförordningen) innehåller de 
budgetprinciper och finansiella 
bestämmelser som bör iakttas i alla 
lagstiftningsakter. Vissa bestämmelser i 
budgetförordningen måste ändras för att 
beakta de ändringar som införts genom 
Lissabonfördraget.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget (nedan 
kallad budgetförordningen) innehåller de 
budgetprinciper och finansiella 
bestämmelser som bör iakttas i alla 
lagstiftningsakter. Vissa bestämmelser i 
budgetförordningen måste ändras för att 
beakta de ändringar som införts genom 
Lissabonfördraget och inrättandet av 
Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 7
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Genom Lissabonfördraget inrättas en 
europeisk avdelning för yttre åtgärder 
(nedan kallad avdelningen). Enligt 
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
den 29 och 30 oktober är den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder en 
fristående enhet och bör behandlas som en
institution vid tillämpningen av 
budgetförordningen.

(2) Genom Lissabonfördraget inrättas en 
europeisk avdelning för yttre åtgärder 
(nedan även kallad Europeiska 
utrikestjänsten eller utrikestjänsten). Enligt 
rådets beslut 2010/.../EU av den ... om hur 
den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder ska organiseras och arbeta är 
Europeiska utrikestjänsten en fristående 
enhet och ska behandlas som en institution 
vid tillämpningen av budgetförordningen.

Or. en



PE445.918v01-00 4/7 AM\827348SV.doc

SV

Ändringsförslag 8
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Eftersom avdelningen bör behandlas 
som en institution vid tillämpningen av 
budgetförordningen bör Europaparlamentet 
bevilja avdelningen ansvarsfrihet för 
utnyttjande av de anslag som godkänts för 
avdelningens budgetavsnitt. 
Europaparlamentet bör även i 
fortsättningen bevilja kommissionen 
ansvarsfrihet för genomförandet av 
kommissionens budgetavsnitt. Detta 
inkluderar driftsanslag som förvaltas av 
delegationscheferna, som är 
kommissionens vidaredelegerade 
utanordnare.

(3) Eftersom utrikestjänsten bör behandlas 
som en institution vid tillämpningen av 
budgetförordningen bör Europaparlamentet 
bevilja utrikestjänsten ansvarsfrihet för 
utnyttjande av de anslag som godkänts för 
utrikestjänstens budgetavsnitt. I detta 
sammanhang bör utrikestjänsten till fullo 
följa de förfaranden som föreskrivs i 
artikel 319 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
artiklarna 145–147 i budgetförordningen.
Europaparlamentet bör även i 
fortsättningen bevilja kommissionen 
ansvarsfrihet för genomförandet av 
kommissionens budgetavsnitt. Detta 
inkluderar driftsanslag som förvaltas av 
delegationscheferna, som är 
kommissionens vidaredelegerade 
utanordnare. Med tanke på strukturens 
komplexitet bör bestämmelser av hög 
standard om spårbarhet och budgetmässig 
och finansiell ansvarsskyldighet 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 9
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt Lissabonfördraget ska 
kommissionens delegationer bli en del av 

(4) Enligt Lissabonfördraget ska 
kommissionens delegationer bli en del av 
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avdelningen i egenskap av unionens 
delegationer. För att garantera en effektiv 
förvaltning av delegationerna bör alla 
administrativa utgifter och stödutgifter som 
finansierar allmänna kostnader vid 
delegationerna omhändertas av en enda 
stödtjänst. För detta ändamål bör 
budgetförordningen ge utrymme för en 
överenskommelse med kommissionen om 
närmare regler för att underlätta 
genomförandet av de driftsanslag för 
unionens delegationer som förts upp i de
budgetavsnitt som avser avdelningen och 
rådet.

utrikestjänsten i egenskap av unionens 
delegationer. För att garantera en effektiv 
förvaltning av delegationerna bör alla 
administrativa utgifter och stödutgifter som 
finansierar allmänna kostnader vid 
delegationerna omhändertas av en enda 
stödtjänst. För detta ändamål bör 
budgetförordningen ge utrymme för en 
överenskommelse med kommissionen om 
närmare regler för att underlätta 
genomförandet av de driftsanslag för 
unionens delegationer som förts upp i det
budgetavsnitt som avser utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 10
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Begreppet ”unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik” bör i denna förordning 
tolkas i enlighet med de olika funktioner 
som den höga representanten ges i 
artikel 18 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att underlätta genomförandet av de 
driftsanslag för unionens delegationer som 
förts upp i budgetavsnitten för rådet och
den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder får emellertid närmare regler 
införas genom överenskommelse med 
kommissionen.”

”För att underlätta genomförandet av de 
driftsanslag för unionens delegationer som 
förts upp i budgetavsnittet för den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
får emellertid närmare regler införas 
genom överenskommelse med 
kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 12
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – punkt 1 – stycke 3
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 60a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det uppstår en situation eller konflikt 
som avses i andra stycket ska cheferna för 
unionens delegationer utan dröjsmål 
underrätta den ansvariga
kommissionsavdelningen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik.

Om det uppstår en situation eller konflikt 
som avses i andra stycket ska cheferna för 
unionens delegationer utan dröjsmål 
underrätta kommissionens och 
avdelningens ansvariga generaldirektörer. 
Dessa ska vidta lämpliga åtgärder för att 
komma till rätta med situationen.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Elmar Brok

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – punkt 4a (ny)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 60a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se till att 
vidaredelegerade befogenheter inte utgör 
ett hinder för Europaparlamentets 
ansvarsfrihetsförfarande, där 
kommissionen tar det fulla ansvaret för 
avdelningens driftsbudget.”

Or. en


