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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa 
välisteenistusega
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0085);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 322, samuti 
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel komisjon 
esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7 0086/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse kodukorra artikli 51 kohaseid ühisarutelusid eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni vahel;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0000/2010),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 
mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust 
(edaspidi „finantsmäärus”), on kehtestatud 
eelarvepõhimõtted ja finantseeskirjad, 
millest tuleks lähtuda kõikide õigusaktide 
puhul. Lissaboni lepingus sätestatud 
muutustest tingituna tuleb finantsmääruse 

(1) Nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 
mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust 
(edaspidi „finantsmäärus”), on kehtestatud 
eelarvepõhimõtted ja finantseeskirjad, 
millest tuleks lähtuda kõikide õigusaktide 
puhul. Euroopa välisteenistuse loomisest
tingituna tuleb finantsmääruse teatavaid 
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teatavaid sätteid muuta. sätteid muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lissaboni lepinguga luuakse 
Euroopa välisteenistus (edaspidi 
„välisteenistus”). Euroopa Ülemkogu 29. 
ja 30. oktoobri 2009. aasta järelduste
kohaselt on välisteenistus eraldiseisev 
teenistus ja seda tuleks finantsmääruses 
käsitada institutsioonina.

(2) Lissaboni lepinguga luuakse 
Euroopa välisteenistus (edaspidi 
„välisteenistus”). Nõukogu … otsuse 
2010/…/EL (millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine) kohaselt on välisteenistus 
eraldiseisev teenistus ja seda tuleb
finantsmääruses käsitada institutsioonina.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Arvestades, et finantsmääruses 
tuleks välisteenistust käsitada 
institutsioonina, kiidab välisteenistuse 
eelarvejao kinnitatud assigneeringute puhul 
eelarve täitmise välisteenistuse poolt heaks 
Euroopa Parlament. Euroopa Parlament 
peaks jätkama ka komisjoni eelarvejao 
komisjonipoolse täitmise heakskiitmist. 
See hõlmab ka tegevusassigneeringuid, 
mille puhul eelarvet täidavad 
delegatsioonide juhid, kes tegutsevad 
komisjoni poolt edasivolitatud 
eelarvevahendite käsutajatena.

(3) Arvestades, et finantsmääruses 
tuleks välisteenistust käsitada 
institutsioonina, kiidab välisteenistuse 
eelarvejao kinnitatud assigneeringute puhul 
eelarve täitmise välisteenistuse poolt heaks 
Euroopa Parlament. Euroopa Parlament 
peaks jätkama ka komisjoni eelarvejao 
komisjonipoolse täitmise heakskiitmist. 
See hõlmab ka tegevusassigneeringuid, 
mille puhul eelarvet täidavad 
delegatsioonide juhid, kes tegutsevad 
komisjoni poolt edasivolitatud 
eelarvevahendite käsutajatena. Selle 
struktuuri olemusest tingitud keerukus 
eeldab kõrgetasemelisi sätteid jälgitavuse 
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ning eelarvealase ja finantsaruandluse 
kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Lissaboni lepinguga nähakse ette, et 
komisjoni delegatsioonid muutuvad ELi 
delegatsioonidena välisteenistuse osaks. 
Delegatsioonide tõhusa juhtimise 
tagamiseks peaks kõigi ELi 
delegatsioonide haldus- ja toetuskuludega, 
millest rahastatakse ühiseid kulusid, 
tegelema üksainus tugiteenistus. Selleks et 
lihtsustada eelarve välisteenistuse ja 
nõukogu jagudesse kantud ELi 
delegatsioonide tegevusassigneeringute 
kasutamist, tuleks finantsmääruses ette 
näha komisjoniga kokkulepitavate 
üksikasjalike eeskirjade kehtestamise 
võimalus.

(4) Lissaboni lepinguga nähakse ette, et 
komisjoni delegatsioonid muutuvad ELi 
delegatsioonidena välisteenistuse osaks. 
Delegatsioonide tõhusa juhtimise 
tagamiseks peaks kõigi ELi 
delegatsioonide haldus- ja toetuskuludega, 
millest rahastatakse ühiseid kulusid, 
tegelema üksainus tugiteenistus. 

Or. en

Muudatusettepanek 5 (kaotab kehtivuse, kui muudatusettepanek 4 vastu võetakse)

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Lissaboni lepinguga nähakse ette, et 
komisjoni delegatsioonid muutuvad ELi 
delegatsioonidena välisteenistuse osaks. 
Delegatsioonide tõhusa juhtimise 
tagamiseks peaks kõigi ELi 
delegatsioonide haldus- ja toetuskuludega,
millest rahastatakse ühiseid kulusid, 

(4) Lissaboni lepinguga nähakse ette, et 
komisjoni delegatsioonid muutuvad ELi 
delegatsioonidena välisteenistuse osaks. 
Delegatsioonide tõhusa juhtimise 
tagamiseks peaks kõigi ELi 
delegatsioonide haldus- ja toetuskuludega, 
millest rahastatakse ühiseid kulusid, 
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tegelema üksainus tugiteenistus. Selleks et 
lihtsustada eelarve välisteenistuse ja 
nõukogu jagudesse kantud ELi 
delegatsioonide tegevusassigneeringute 
kasutamist, tuleks finantsmääruses ette 
näha komisjoniga kokkulepitavate 
üksikasjalike eeskirjade kehtestamise 
võimalus.

tegelema üksainus tugiteenistus. Selleks et 
lihtsustada ELi delegatsioonide 
haldusassigneeringute kasutamist, tuleks 
finantsmääruses ette näha komisjoniga 
kokkulepitavate üksikasjalike eeskirjade 
kehtestamise võimalus. Sellest teavitatakse 
Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlament 
võib Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 290 rakendades igal ajal tühistada 
sellega seotud volituste delegeerimise. 
Sama korda kohaldatakse tegevuskulude 
suhtes mutatis mutandis.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja tagada ELi delegatsioonide 
toimimise järjepidevus ning eelkõige 
delegatsioonide poolt hallatava välisabi 
järjepidevus ja tõhusus. Seetõttu tuleks 
lubada komisjonil anda oma eelarve 
tegevuskulude täitmise volitused edasi ELi 
delegatsioonide juhtidele, kes kuuluvad 
eraldiseisva institutsioonina tegutseva 
välisteenistuse koosseisu. Juhtudel, mil 
komisjon täidab eelarvet otsese 
tsentraliseeritud täitmise raames, tuleks tal 
lubada teha ka seda ELi delegatsioonide 
juhtidele edasivolitamise teel. Komisjoni 
volitatud eelarvevahendite käsutajad 
peaksid jätkuvalt vastutama 
delegatsioonide siseste haldus- ja 
kontrollisüsteemide kindlaksmääramise 
eest, samal ajal kui ELi delegatsioonide 
juhid peaksid vastutama nimetatud haldus-
ja kontrollisüsteemide asjakohase 
ülesehituse ja toimimise eest ning nende 
delegatsioonides hallatavate vahendite ja 
sooritatavate toimingute eest ning seetõttu 
kaks korda aastas aru andma. 

(5) On vaja tagada ELi delegatsioonide 
toimimise järjepidevus ning eelkõige 
delegatsioonide poolt hallatava välisabi 
järjepidevus ja tõhusus. Seetõttu tuleks 
lubada komisjonil anda oma eelarve 
tegevuskulude täitmise volitused edasi ELi 
delegatsioonide juhtidele, kes kuuluvad 
eraldiseisva institutsioonina tegutseva 
välisteenistuse koosseisu. Juhtudel, mil 
komisjon täidab eelarvet otsese 
tsentraliseeritud täitmise raames, tuleks tal 
lubada teha ka seda ELi delegatsioonide 
juhtidele edasivolitamise teel. Komisjoni 
volitatud eelarvevahendite käsutajad 
peaksid jätkuvalt vastutama 
delegatsioonide siseste haldus- ja 
kontrollisüsteemide kindlaksmääramise 
eest, samal ajal kui ELi delegatsioonide 
juhid peaksid vastutama nimetatud haldus-
ja kontrollisüsteemide asjakohase 
ülesehituse ja toimimise eest ning nende 
delegatsioonides hallatavate vahendite ja 
sooritatavate toimingute eest ning seetõttu 
kaks korda aastas aru andma. Sellist 
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volitamist peaks olema komisjoni suhtes 
kohaldatava korra kohaselt võimalik 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni peaarvepidaja vastutab 
jätkuvalt terve komisjoni eelarvejao eest, 
sealhulgas ELi delegatsioonide juhtidele 
edasivolitatud assigneeringutega 
seonduvate raamatupidamistoimingute
eest. Seega on vaja täpsustada, et 
välisteenistuse peaarvepidaja vastutab 
üksnes välisteenistuse eelarvejao eest, et 
vältida vastutusvaldkondade mis tahes 
kattumist.

(8) Komisjoni peaarvepidaja vastutab 
jätkuvalt terve komisjoni eelarvejao, 
samuti välisteenistuse jao eest.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Demokraatliku kontrolli 
tagamiseks Euroopa Liidu eelarve 
täitmise üle tuleks Euroopa Parlamendile 
igal aastal esitada kinnitav avaldus liidu 
delegatsioonides kehtestatud sisemiste 
haldus- ja kontrollisüsteemide kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Euroopa Arengufond kui Aafrika, 
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 
riikidega tehtava arengukoostöö kõige 
olulisem Euroopa Liidu 
rahastamisvahend peaks jääma Euroopa 
Liidu üldeelarve ja üldise finantsmääruse 
raamesse.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 1 teises lõigus lisatakse 
„majandus- ja sotsiaalkomiteed” ette 
„Euroopa välisteenistust (edaspidi 
„välisteenistus”),”.

(1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1
1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
Euroopa ühenduste üldeelarve 
(„eelarve”) koostamise ja täitmise ning 
raamatupidamisaruannete esitamise ja 
auditeerimise kord.
2. Euroopa Parlament, Euroopa 
Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, 
Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Kohus 
ja Euroopa Kontrollikoda on käesoleva 
määruse kohaldamisel liidu 
institutsioonid. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, 
Euroopa Ombudsmani, Euroopa 
andmekaitseinspektorit ja Euroopa 
välisteenistust (välisteenistus) käsitletakse 
liidu institutsioonidena. 
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Euroopa Keskpanka ei käsitata käesoleva 
määruse kohaldamisel liidu 
institutsioonina.
3. Käesolevas määruses käsitatakse 
mõisteid „ühendused” ja „liit” tähenduses 
Euroopa Liit ja Euroopa 
Aatomienergiaühendus.”.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 28 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Kõikidele ettepanekutele või algatustele, 
mille komisjon, Euroopa Liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja või 
liikmesriik esitab seadusandjale ja mis 
võivad mõjutada eelarvet, sealhulgas 
muuta ametikohtade arvu, peab olema 
lisatud finantsselgitus ja käesoleva määruse 
artikli 27 lõikes 4 osutatud hinnang.”

(2) Artikli 28 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Kõikidele ettepanekutele või algatustele, 
mille komisjon või liikmesriik esitab 
seadusandjale ja mis võivad mõjutada 
eelarvet, sealhulgas muuta ametikohtade 
arvu, peab olema lisatud finantsselgitus ja 
käesoleva määruse artikli 27 lõikes 4 
osutatud hinnang.”

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artikli 30 lõike 3 esimene lõik (3) Artikli 30 lõike 3 esimene lõik 
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asendatakse järgmisega:

„Komisjon teeb asjakohasel viisil 
kättesaadavaks tema valduses oleva teabe 
eelarvest tulenevatest vahenditest
abisaajate kohta, kui eelarvet täidetakse 
tsentraliseeritult vastavalt artiklile 53a, 
ning teabe, mille on vahenditest abisaajate
kohta esitanud üksused, kellele on teiste 
eelarve täitmise viiside kohaselt 
delegeeritud eelarve täitmisega seotud 
ülesanded.”

asendatakse järgmisega:
„Komisjon teeb asjakohasel viisil 
kättesaadavaks tema valduses oleva teabe 
eelarvest tulenevatest vahenditest abi 
saajate kohta, kui eelarvet täidetakse 
tsentraliseeritult ja vahetult komisjoni 
talituste või ELi delegatsioonide poolt 
kooskõlas artikli 51 teise lõiguga, ning 
teabe, mille on vahenditest abi saajate
kohta esitanud üksused, kellele on teiste 
eelarve täitmise viiside kohaselt 
delegeeritud eelarve täitmisega seotud 
ülesanded.”

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 31 esimeses lõigus lisatakse
„majandus- ja sotsiaalkomitee” ette
„välisteenistus”.

(4) Artikli 31 esimeses lõigus lisatakse
„Euroopa Ülemkogu“ „nõukogu“ ette ja 
„välisteenistus“ „teevad“ ette. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artiklile 41 lisatakse järgmine lõige:
„2 a.  Kõik vastavate Euroopa 
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Arengufondide tulud ja kulud kantakse 
komisjoni jaos eraldi eelarverubriiki.”

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artikli 46 lõike 1 punkti 3 
alapunktile a lisatakse järgmised lõigud:
„Välisteenistuse eelarvejao ametikohtade 
loetelus näidatakse ära töökohtade arv iga 
kategooria igal palgaastmel ning alaliste 
ja ajutiste töökohtade arv (sealhulgas 
lepingulised ja kohalikud töötajad), mis 
on lubatud eelarveassigneeringute piires. 
Ametikohtade loetelus näidatakse ära 
välisteenistuse juhtkonna ametikohtade 
kasv või vähenemine palgaastmete ja 
kategooriate kaupa ning liidu 
delegatsioonides tervikuna, tuginedes 
eelnenud aasta andmetele.
Ametikohtade loetelus näidatakse 
eelarveaastaks kinnitatud töökohtade arvu 
kõrval eelnenud aastaks kinnitatud 
töökohtade arv, samuti nende töökohtade 
arv, mida täidavad liikmesriikide 
lähetatud diplomaadid, nõukogu ja 
komisjoni töötajad.
Eelarvepädevaid institutsioone 
teavitatakse ametikohtade arvust igal 
palgaastmel ja igas kategoorias ning igas 
liidu delegatsioonis, samuti välisteenistuse 
juhtkonnas. See teave esitatakse 
välisteenistuse eelarvejaos töökohtade 
loetelu lisana.
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Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 46 – lõige 1 – punktid 6 ja 7 (uued) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Artiklile 46 lisatakse järgmised 
punktid:
„6) eraldi eelarveridadel iga konkreetse 
eriesindaja, erisaadiku, missiooni juhi või 
muu sarnase üksuse tegevuseks vajalikud 
kulutused;
7) välisteenistuse eelmise aasta 
halduskulud kokku delegatsioonide ja 
välisteenistuse juhtkonna kohta, mis 
esitatakse lisas.”

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Artikli 50 esimesele lõigule lisatakse 
järgmine lause:
„Komisjoniga võidakse aga kokku leppida 
üksikasjalikud eeskirjad, et lihtsustada 
välisteenistuse ja nõukogu 
eelarvejagudesse kantud ELi 
delegatsioonide tegevusassigneeringute 
kasutamist.”

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 18 (kaotab kehtivuse, kui muudatusettepanek 17 vastu võetakse)

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Artikli 50 esimesele lõigule lisatakse 
järgmine lause:

„Komisjoniga võidakse aga kokku 
leppida üksikasjalikud eeskirjad, 
et lihtsustada välisteenistuse ja 
nõukogu eelarvejagudesse 
kantud ELi delegatsioonide 
tegevusassigneeringute 
kasutamist.”

(5) Artikli 50 esimesse lõiku lisatakse 
järgmised laused:

„Komisjoniga võidakse aga kokku 
leppida üksikasjalikud eeskirjad, 
et lihtsustada ELi delegatsioonide 
haldusassigneeringute kasutamist 
vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290.

Need eeskirjad ei tohi sisaldada 
erandeid käesoleva määruse 
sätetest. Euroopa Parlament või 
nõukogu võivad igal ajal 
otsustada delegeerimine 
tühistada.”

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artiklile 51 lisatakse 
järgmised lõigud:
“Komisjon võib oma jao 
assigneeringutega seotud eelarve 
täitmise volitused siiski 
delegeerida ELi delegatsioonide 
juhtidele. Kui ELi delegatsioonide 

(6) Artiklile 51 lisatakse järgmised 
lõigud:
„Komisjon võib oma jao 
tegevusassigneeringutega seotud 
eelarve täitmise volitused siiski 
delegeerida ELi delegatsioonide 
juhtidele. Kui ELi delegatsioonide 
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juhid tegutsevad komisjoni poolt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, kohaldavad nad 
komisjoni eelarve täitmise 
eeskirju ning neil on samad 
ülesanded, kohustused ja vastutus 
kui kõigil teistel komisjoni poolt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatel.
Teise lõigu kohaldamiseks võtab 
Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ELi delegatsioonide ja komisjoni 
talituste vahelise koostöö 
soodustamiseks vajalikud 
meetmed.”

juhid tegutsevad komisjoni poolt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, kohaldavad nad 
komisjoni eelarve täitmise 
eeskirju ning neil on samad 
ülesanded, kohustused ja vastutus 
kui kõigil teistel komisjoni poolt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatel.

Komisjon võtab delegeerimise 
tagasi vastavalt oma eeskirjadele.
Teise lõigu kohaldamiseks võtab 
Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ELi delegatsioonide ja komisjoni 
talituste vahelise koostöö 
soodustamiseks vajalikud 
meetmed.”

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 59 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Artiklile 59 lisatakse lõige 5:

„5. Kui ELi delegatsioonide juhid 
tegutsevad artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, pöörduvad nad suuniste 
saamiseks, kui nende ülesanded 
eelarvevahendite käsutajatena seda 
nõuavad, komisjoni kui neid volitanud 
institutsiooni poole.”

(8) Artiklile 59 lisatakse lõige 5:

„5. Kui ELi delegatsioonide juhid 
tegutsevad artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, siis alluvad nad komisjonile,
mis on nende kui edasivolitatud 
eelarvevahendite käsutajate kohustuste ja 
vastutuse kindlaksmääramise, täitmise, 
kontrolli ja hindamise eest vastutav 
institutsioon.”

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 60 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 60 lõike 7 teise lõigu lõppu 
lisatakse järgmine lause:„Iga-aastased 
tegevusaruanded tehakse kättesaadavaks 
ka eelarvepädevatele institutsioonidele.”

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 60 a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Teise jakku lisatakse artikkel 60a:
„Artikkel 60a

1. Kui ELi delegatsioonide juhid 
tegutsevad artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, teevad nad vahendite 
nõuetekohasel kasutamisel tihedat 
koostööd komisjoniga, eelkõige et tagada 
finantstehingute seaduslikkus ja 
korrapärasus, vahendite haldamisel 
kinnipidamine usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttest ning ELi 
finantshuvide tõhus kaitse. 
Selleks võtavad nad meetmed, mis on 
vajalikud selliste olukordade vältimiseks, 
millega võiks kaasneda komisjoni vastutus 
delegatsioonide juhtidele edasivolitatud 
eelarve täitmise eest või mis tahes huvide 
või prioriteetide konflikt, mis mõjutab 
delegatsioonide juhtidele edasivolitatud 

(9) Teise jakku lisatakse artikkel 60a:
„Artikkel 60a

1. Kui ELi delegatsioonide juhid 
tegutsevad artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, teevad nad vahendite 
nõuetekohasel kasutamisel tihedat 
koostööd komisjoniga, eelkõige et tagada 
finantstehingute seaduslikkus ja 
korrapärasus, vahendite haldamisel 
kinnipidamine usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttest ning ELi 
finantshuvide tõhus kaitse. 
Selleks võtavad nad meetmed, mis on 
vajalikud selliste olukordade vältimiseks, 
millega võiks kaasneda komisjoni vastutus 
delegatsioonide juhtidele edasivolitatud 
eelarve täitmise eest või mis tahes 
prioriteetide konflikt, mis tõenäoliselt 
mõjutab delegatsioonide juhtidele 
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finantsjuhtimisega seotud ülesannete 
täitmist. 

Teises lõigus nimetatud olukorra või 
konflikti ilmnemisel teavitab ELi 
delegatsiooni juht viivitamatult komisjoni 
vastutavat talitust ning Euroopa Liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat.

edasivolitatud finantsjuhtimisega seotud 
ülesannete täitmist. 

Teises lõigus nimetatud olukorra või 
konflikti ilmnemisel teavitab ELi 
delegatsiooni juht viivitamatult vastutavaid 
komisjoni ja välisteenistuse 
peadirektoreid. Viimati nimetatu võtab 
olukorra parandamiseks asjakohaseid 
meetmeid.

2. Kui ELi delegatsiooni juht satub 
artikli 60 lõikes 6 nimetatud olukorda, 
pöördub ta artikli 66 lõike 4 alusel loodud 
finantsrikkumiste uurimise eritoimkonna 
poole. Õigusvastase tegevuse, pettuse või 
korruptsiooni korral, mis võib kahjustada 
ELi huve, teatab ta sellest kohaldatavate 
õigusaktidega määratud võimu- ja muudele 
organitele.

2. Kui ELi delegatsiooni juht satub 
artikli 60 lõikes 6 nimetatud olukorda, 
pöördub ta artikli 66 lõike 4 alusel loodud 
finantsrikkumiste uurimise eritoimkonna 
poole. Õigusvastase tegevuse, pettuse või 
korruptsiooni korral, mis võib kahjustada 
ELi huve, teatab ta sellest kohaldatavate 
õigusaktidega määratud võimu- ja muudele 
organitele.

3. Artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena tegutsevad ELi 
delegatsioonide juhid annavad oma 
volitatud eelarvevahendite käsutajale kaks 
korda aastas aru, et viimati nimetatu saaks 
nende aruanded lisada oma, artikli 60 
lõikes 7 nimetatud iga-aastasesse 
tegevusaruandesse. ELi delegatsioonide 
juhtide poolt kaks korda aastas esitatavad 
aruanded sisaldavad teavet nende 
delegatsioonide siseselt kehtestatud haldus-
ja kontrollisüsteemide tõhususe ja 
tulemuslikkuse ning nendele edasivolitatud 
toimingute haldamise kohta.

3. Artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena tegutsevad ELi 
delegatsioonide juhid annavad oma 
volitatud eelarvevahendite käsutajale iga-
aastase tegevusaruande kujul ja artikli 60 
lõiget 7 mutandis mutandis kohaldades
aru, et viimati nimetatu saaks nende 
aruanded lisada oma iga-aastasele 
tegevusaruandele. Delegatsioonide juhtide 
iga-aastased tegevusaruanded lisatakse 
koos artikli 66 lõike 3 a kohase kinnitava 
avaldusega volitatud eelarvevahendite 
käsutaja iga-aastasele tegevusaruandele, 
mis edastatakse Euroopa Parlamendile 
vastavalt artikli 60 lõikele 7. 
Taotluse korral annavad delegatsioonide 
juhid oma eelarvealaste kohustuste 
täitmisest aru Euroopa Parlamendi 
pädevale komisjonile. 
ELi delegatsioonide juhtide poolt 
esitatavad iga-aastased vahearuanded
sisaldavad teavet nende delegatsioonide 
siseselt kehtestatud haldus- ja 
kontrollisüsteemide tõhususe ja 
tulemuslikkuse ning nendele edasivolitatud 
toimingute haldamise kohta.
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4. Artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena tegutsevad ELi 
delegatsioonide juhid vastavad kõigile 
komisjoni volitatud eelarvevahendite 
käsutaja taotlustele.”

4. Artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena tegutsevad ELi 
delegatsioonide juhid vastavad kõigile 
komisjoni volitatud eelarvevahendite 
käsutaja ja Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni taotlustele.”

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 61 lõikele 1 lisatakse 
järgmine lõik:
„Välisteenistuse peaarvepidaja vastutab 
üksnes välisteenistuse poolt täidetava 
välisteenistuse eelarvejao eest.”

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkti 11 alapunkt a
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 66 – lõige 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Artiklit 66 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse lõige 3a:
„3a. ELi delegatsioonide juhtidele 
edasivolitamise korral vastutab volitatud 
eelarvevahendite käsutaja delegatsioonide 
siseselt kehtestatud haldus- ja 

(11) Artiklit 66 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse lõige 3a:
„3a. ELi delegatsioonide juhtidele 
edasivolitamise korral vastutab volitatud 
eelarvevahendite käsutaja delegatsioonide 
siseselt kehtestatud haldus- ja 
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kontrollisüsteemide kindlaksmääramise, 
nende tõhususe ja tulemuslikkuse eest. ELi 
delegatsioonide juhid vastutavad 
kõnealuste süsteemide asjakohase 
ülesehituse ja toimimise eest vastavalt 
volitatud eelarvevahendite käsutaja 
suunistele ning nendele alluvas ELi 
delegatsioonis hallatavate vahendite ja 
teostatavate toimingute eest.

kontrollisüsteemide kindlaksmääramise, 
nende tõhususe ja tulemuslikkuse eest. ELi 
delegatsioonide juhid vastutavad 
kõnealuste süsteemide asjakohase 
ülesehituse ja toimimise eest vastavalt 
volitatud eelarvevahendite käsutaja 
suunistele ning nendele alluvas ELi 
delegatsioonis hallatavate vahendite ja 
teostatavate toimingute eest. Enne 
kohustuste täitma asumist peavad nad 
läbima konkreetsed koolituskursused 
eelarvevahendite käsutajate ülesannete ja 
vastutuse ning eelarve täitmise kohta.

ELi delegatsioonide juhid annavad oma 
vastutusvaldkonna kohta aru vastavalt 
käesoleva lõike esimesele lõigule 
kooskõlas artikli 60a lõikega 3.

ELi delegatsioonide juhid annavad oma 
vastutusvaldkonna kohta aru vastavalt 
käesoleva lõike esimesele lõigule 
kooskõlas artikli 60a lõikega 3.

ELi delegatsioonide juhid esitavad igal 
aastal komisjoni volitatud eelarvevahendite 
käsutajale kinnitavad avaldused nende 
delegatsioonides kehtestatud sisemiste 
haldus- ja kontrollisüsteemide kohta, et 
eelarvevahendite käsutaja saaks esitada 
enda kinnitava avalduse.”

ELi delegatsioonide juhid esitavad igal 
aastal komisjoni volitatud eelarvevahendite 
käsutajale kinnitavad avaldused nende 
delegatsioonides kehtestatud sisemiste 
haldus- ja kontrollisüsteemide, samuti 
nendele edasi volitatud toimingute 
haldamise ning selle tulemuste kohta, et 
eelarvevahendite käsutaja saaks esitada 
enda kinnitava avalduse. See lisatakse 
koos delegatsiooni juhi iga-aastase 
tegevusaruandega volitatud 
eelarvevahendite käsutaja iga-aastasele 
tegevusaruandele, mis edastatakse 
Euroopa Parlamendile.” 

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkti 11 alapunkt b
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 66 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 5:
„5. Kui ELi delegatsioonide juhid 

b) lisatakse lõige 5:
„5. Kui ELi delegatsioonide juhid 
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tegutsevad artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, on käesoleva artikli lõikes 4 
nimetatud juhtumite korral pädev sama 
lõike kohaselt komisjoni loodud 
finantsrikkumiste uurimise eritoimkond.

tegutsevad artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, on käesoleva artikli lõikes 4 
nimetatud juhtumite korral pädev sama 
lõike kohaselt komisjoni loodud 
finantsrikkumiste uurimise eritoimkond.

Kui toimkond avastab süsteemseid 
probleeme, saadab ta aruande koos 
soovitustega eelarvevahendite käsutajale, 
Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja 
komisjoni volitatud eelarvevahendite 
käsutajale, tingimusel et viimane ei ole 
asjaosaline, ning siseaudiitorile.

Kui toimkond avastab süsteemseid 
probleeme, saadab ta aruande koos 
soovitustega eelarvevahendite käsutajale, 
Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja 
komisjoni volitatud eelarvevahendite 
käsutajale, tingimusel et viimane ei ole 
asjaosaline, ning komisjoni siseaudiitorile.

Toimkonna arvamuse põhjal võib komisjon 
nõuda, et Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja algataks 
ametisse nimetava ametiisikuna 
edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate 
suhtes distsiplinaarmenetluse või hüvitise 
nõudmise menetluse, kui rikkumised 
seonduvad neile edasivolitatud komisjoni 
volitustega. Sellisel juhul võtab kõrge 
esindaja kooskõlas personalieeskirjadega 
asjakohased meetmed.”

Toimkonna arvamuse põhjal nõuab 
komisjon, et Euroopa Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja algataks 
ametisse nimetava ametiisikuna 
edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate 
suhtes distsiplinaarmenetluse või hüvitise 
nõudmise menetluse, kui rikkumised 
seonduvad neile edasivolitatud komisjoni 
volitustega. Sellisel juhul kehtestab kõrge 
esindaja komisjoni soovitusel 
distsiplinaarmenetluse ja/või nõuab sisse 
hüvitise.

Seda kohaldatakse lähetatud töötajate 
liikmesriigi ametiasutuste suhtes mutatis 
mutandis. Päritoluliikmesriik on vastutav 
kõigi summade eest, mida kolme aasta 
jooksul pärast vastutust käsitleva otsuse 
tegemist ei ole tagasi nõutud.”

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Artiklile 85 lisatakse järgmised 
lõigud:

„Välisteenistuse siseauditi puhul 
kohaldatakse artikli 51 teise lõigu 
kohaselt edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena tegutsevatele ELi 
delegatsioonide juhtidele edasivolitatud 
finantsjuhtimise suhtes komisjoni 
siseaudiitori kontrollivolitusi.
Ühtsuse, tõhususe ja kulutõhususe tõttu 
tegutseb komisjoni siseaudiitor 
välisteenistuse eelarvejao täitmisel ka 
välisteenistuse siseaudiitorina.”

(12) Artiklile 85 lisatakse järgmine lõik:

„Komisjoni siseaudiitoril on artiklis 1 
nimetatud välisteenistusega seoses samad 
kohustused mis komisjoni talituste 
suhtes.” 

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 126 – lõige 1 – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 126 lõikele 1 lisatakse punkt 
d:
„d) aruanne kapitali muutuste kohta, 
milles esitatakse üksikasjalikult aasta 
jooksul toimunud suurenemised ja 
vähenemised Euroopa ühenduste 
ametnike personalieeskirjades ning 
ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustes nimetatud kõigis 
pensioniskeemides.” 



PR\823339ET.doc 23/24 PE445.691v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 b
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 146 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Artikli 146 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Euroopa Parlamendi taotluse korral 
esitavad artikli 1 lõikes 2 määratletud 
liidu institutsioonid talle Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 319 kohaselt 
kogu teabe, mida on vaja asjakohast 
eelarveaastat käsitleva eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta 
rakendamiseks.”

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 165

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Artikli 165 esimene lause asendatakse 
järgmisega:

„Komisjon teostab artikli 53a kohast
järelevalvet selle üle, kuidas abi saavad 
kolmandad riigid või rahvusvahelised 
organisatsioonid meetmeid rakendavad.”

(14) Artikli 165 esimene lause asendatakse 
järgmisega:

„Komisjon teostab järelevalvet selle üle, 
kuidas abi saavad kolmandad riigid või 
rahvusvahelised organisatsioonid 
meetmeid rakendavad.”

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Artikkel 185 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Artikli 185 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
"3. Komisjoni siseaudiitoril on lõikes 1 
osutatud asutuste suhtes samad volitused 
kui komisjoni talituste või ELi 
delegatsioonide suhtes.”

välja jäetud

Or. en


