
PR\823339FI.doc PE445.691v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta

2010/0054(COD)

9.7.2010

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta 
Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini

(työjärjestyksen 51 artiklan mukainen valiokuntien yhteiskokousmenettely)



PE445.691v01-00 2/26 PR\823339FI.doc

FI

PR_COD_COD_1am

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon 
osalta
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0085),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 322 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0086/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan valiokunnan 
työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön 
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

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 1605/2002, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, säädetään 
budjettiperiaatteista ja rahoitussäännöistä, 

(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, 
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joita on noudatettava kaikissa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä. Eräitä varainhoitoasetuksen 
säännöksiä on tarpeen muuttaa Lissabonin 
sopimuksella tehtyjen muutosten
huomioon ottamiseksi.

joita on noudatettava kaikissa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä. Eräitä varainhoitoasetuksen 
säännöksiä on tarpeen muuttaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamisen
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2

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. Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen 
2010/…/EU mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinto on sui generis -
luonteinen yksikkö ja sitä on pidettävä 
toimielimenä varainhoitoasetusta 
sovellettaessa.

Or. en

Tarkistus 3

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 

(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 
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pääluokkansa toteuttamisesta, myös niiden 
toimintamäärärahojen osalta, joiden 
toteuttamisesta vastaavat komission 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä toimivat unionin edustustojen 
päälliköt.

pääluokkansa toteuttamisesta, myös niiden 
toimintamäärärahojen osalta, joiden 
toteuttamisesta vastaavat komission 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä toimivat unionin edustustojen 
päälliköt. Tämän rakenteen luonteesta 
johtuva monimutkaisuus edellyttää 
toimivia säännöksiä jäljitettävyydestä sekä 
talousarvio- ja rahoitusvastuusta.

Or. en

Tarkistus 4

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. 

Or. en
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Tarkistus 5 (raukeaa, jos tarkistus 4 hyväksytään)

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 unionin edustustojen 
hallintomäärärahojen toteuttamista. Asiasta 
ilmoitetaan Euroopan parlamentille. 
Euroopan parlamentti voi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti peruuttaa tällaisen 
säädösvallan siirron milloin tahansa. 
Samaa sääntöä sovelletaan soveltuvin 
osin toimintamenoihin.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen varmistaa unionin 
edustustojen toiminnan jatkuvuus ja 
etenkin se, että ulkoisen avun hallinnointi 
jatkuu edustustoissa tehokkaana. 
Komissiolle olisi sen vuoksi annettava lupa 
siirtää toimintamenoja koskevia 
talousarvion toteuttamisvaltuuksiaan 

(5) On tarpeen varmistaa unionin 
edustustojen toiminnan jatkuvuus ja 
etenkin se, että ulkoisen avun hallinnointi 
jatkuu edustustoissa tehokkaana. 
Komissiolle olisi sen vuoksi annettava lupa 
siirtää toimintamenoja koskevia 
talousarvion toteuttamisvaltuuksiaan 
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edelleenvaltuutuksella erillisen 
toimielimen asemassa olevaan Euroopan 
ulkosuhdehallintoon kuuluvien 
edustustojen päälliköille. Lisäksi 
komission olisi voitava edelleenvaltuuttaa 
edustustojen päälliköt myös silloin, kun se 
toteuttaa talousarviota suoraan keskitetysti 
hallinnoiden. Komission valtuutettujen 
tulojen ja menojen hyväksyjien olisi 
edelleen oltava vastuussa 
hallinnointijärjestelmien ja sisäisen 
valvonnan järjestelmien määrittelystä, ja 
unionin edustustojen päälliköiden olisi 
puolestaan vastattava 
hallinnointijärjestelmien ja sisäisen 
valvonnan järjestelmien asianmukaisesta 
rakenteesta ja toiminnasta sekä 
edustustonsa toimien ja varojen 
hallinnoinnista ja annettava kyseisistä osa-
alueista kertomus kahdesti vuodessa.

edelleenvaltuutuksella erillisen 
toimielimen asemassa olevaan Euroopan 
ulkosuhdehallintoon kuuluvien 
edustustojen päälliköille. Lisäksi 
komission olisi voitava edelleenvaltuuttaa 
edustustojen päälliköt myös silloin, kun se 
toteuttaa talousarviota suoraan keskitetysti 
hallinnoiden. Komission valtuutettujen 
tulojen ja menojen hyväksyjien olisi 
edelleen oltava vastuussa 
hallinnointijärjestelmien ja sisäisen 
valvonnan järjestelmien määrittelystä, ja 
unionin edustustojen päälliköiden olisi 
puolestaan vastattava 
hallinnointijärjestelmien ja sisäisen 
valvonnan järjestelmien asianmukaisesta 
rakenteesta ja toiminnasta sekä 
edustustonsa toimien ja varojen 
hallinnoinnista ja annettava kyseisistä osa-
alueista kertomus kahdesti vuodessa. 
Tällainen valtuutus olisi voitava 
peruuttaa komissioon sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission tilinpitäjällä on edelleen 
kokonaisvastuu talousarvioon sisältyvästä 
komission pääluokasta, myös sellaisiin 
määrärahoihin liittyvistä 
kirjanpitotapahtumista, joiden 
hallinnointi on siirretty edustustojen 
päälliköille edelleenvaltuutuksella. Sen 
vuoksi on tarpeen selventää, että 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
tilinpitäjän vastuiden olisi koskettava 
ainoastaan Euroopan ulkosuhdehallintoa 
varten tarkoitettua talousarvion 
pääluokkaa, jotta vältettäisiin 

(8) Komission tilinpitäjällä on edelleen 
kokonaisvastuu talousarvioon sisältyvästä 
komission pääluokasta ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pääluokasta.
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päällekkäiset vastuut.

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta varmistetaan Euroopan 
unionin talousarvion toteuttamisen 
demokraattinen valvonta, Euroopan 
parlamentille olisi annettava vuosittain 
tarkastuslausuma unionin edustustojen 
hallinnointijärjestelmistä ja sisäisen 
valvonnan järjestelmistä.

Or. en

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Euroopan kehitysrahasto, joka on 
Euroopan unionin tärkein rahoitusväline 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen 
valtioiden kehitysyhteistyössä, olisi 
sisällytettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon ja varainhoitoasetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en
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Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 1 artiklan toiseen kohtaan 
ilmaisu ”Euroopan ulkosuhdehallinto” 
ilmaisun ”talous- ja sosiaalikomitea” 
edelle.

(1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt, jotka koskevat Euroopan 
unionin yleisen talousarvion, jäljempänä 
"talousarvio", laatimista ja toteuttamista 
sekä tilinpäätöksen laatimista ja 
tilintarkastusta.

2. Tätä asetusta sovellettaessa unionin 
toimielimiä ovat Euroopan parlamentti, 
Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin 
neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan 
unionin tuomioistuin ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin. Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitea, alueiden 
komitea, Euroopan oikeusasiamies, 
Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto rinnastetaan 
unionin toimielimiin.

Tätä asetusta sovellettaessa Euroopan 
keskuspankkia ei katsota unionin 
toimielimeksi.

3. Tätä asetusta sovellettaessa kaikki 
viittaukset "yhteisöihin" tai "unioniin" 
katsotaan viittauksiksi "Euroopan 
unioniin ja Euroopan 
atomienergiayhteisöön"."

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 28 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

(2) Korvataan 28 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jokaiseen ehdotukseen tai aloitteeseen, 
jonka komissio, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tai 
jäsenvaltio esittää lainsäätäjälle ja joka 
saattaa vaikuttaa talousarvioon ja 
henkilöstön määrään, on liitettävä 
rahoitusselvitys sekä tämän asetuksen 
27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
arviointi.”.

"Jokaiseen ehdotukseen tai aloitteeseen, 
jonka komissio tai jäsenvaltio esittää 
lainsäätäjälle ja joka saattaa vaikuttaa 
talousarvioon ja henkilöstön määrään, on 
liitettävä rahoitusselvitys sekä tämän 
asetuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
arviointi.".

Or. en

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(3) Korvataan 30 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

(3) Korvataan 30 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio asettaa asianmukaisella tavalla 
saataville hallussaan olevat tiedot 
talousarviosta peräisin olevien varojen 
saajista, kun talousarviota toteutetaan 
keskitetysti 53 a artiklan nojalla, sekä 
varojen saajia koskevat tiedot, joita ovat 
toimittaneet sellaiset yhteisöt, joille 
talousarvion toteuttamistehtävät on siirretty 
muiden hallintomenettelyjen nojalla.”.

"Komissio asettaa asianmukaisella tavalla 
saataville hallussaan olevat tiedot 
talousarviosta peräisin olevien varojen 
saajista, kun talousarviota toteutetaan 
keskitetysti suoraan komission yksiköissä
tai unionin edustustoissa 51 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti, sekä varojen 
saajia koskevat tiedot, joita ovat 
toimittaneet sellaiset yhteisöt, joille 
talousarvion toteuttamistehtävät on siirretty 
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muiden hallintomenettelyjen nojalla."

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Lisätään 31 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan ilmaisu ”Euroopan 
ulkosuhdehallinto” ilmaisun ”talous- ja 
sosiaalikomitea” edelle.

(4) Lisätään 31 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan ilmaisu "Eurooppa-neuvosto" 
ilmaisun "neuvosto" edelle ja ilmaisu
"Euroopan ulkosuhdehallinto" ilmaisun 
"laativat" edelle.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään 41 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Kaikki Euroopan kehitysrahastojen 
tulot ja menot otetaan erityiseen 
otsakkeeseen komissiota koskevassa 
pääluokassa."

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
46 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Lisätään 46 artiklan 1 kohdan 
3 alakohdan a alakohtaan alakohdat 
seuraavasti:
"Talousarvioon sisältyvän Euroopan 
ulkosuhdehallinnon pääluokan 
henkilöstötaulukossa vahvistetaan 
toimien määrä palkkaluokittain kullakin 
ura-alueella sekä 
talousarviomäärärahojen perusteella 
hyväksyttyjen vakinaisten ja väliaikaisten 
toimien määrä, sopimussuhteinen ja 
paikallinen henkilöstö mukaan luettuina.
Henkilöstötaulukossa esitetään Euroopan 
ulkosuhdehallinnon keskushallinnossa ja 
kaikissa unionin edustustoissa olevien 
toimien lisäykset tai vähennykset 
palkkaluokittain ja ura-alueittain 
edeltävään vuoteen verrattuna.
Henkilöstötaulukoissa esitetään 
varainhoitovuodeksi hyväksyttyjen 
toimien määrän rinnalla vastaava luku 
edelliseltä varainhoitovuodelta sekä 
jäsenvaltioiden lähettämien diplomaattien 
ja neuvoston ja komission henkilöstön 
täyttämien toimien määrä.
Budjettivallan käyttäjälle ilmoitetaan 
kussakin unionin edustustossa ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
keskushallinnossa olevien toimien määrä 
palkkaluokittain ja ura-alueittain. Tiedot 
esitetään talousarvioon sisältyvän 
Euroopan ulkosuhdehallinnon pääluokan 
henkilöstötaulukon liitteessä.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 c kohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
46 artikla – 1 kohta – 6–7 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Lisätään 46 artiklaan alakohdat
seuraavasti:
"(6) yksittäisissä budjettikohdissa menot, 
jotka tarvitaan kunkin erityisedustajan, 
erityislähettilään, edustuston päällikön tai 
vastaavan yksikön toimintaa varten;
(7) talousarvion liitteessä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kaikki edellisen 
vuoden hallintomenot kunkin edustuston 
ja ulkosuhdehallinnon keskushallinnon 
osalta."

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisätään 50 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan virke seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 18 (raukeaa, jos tarkistus 17 hyväksytään)

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

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisätään 50 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan virke seuraavasti:

(5) Lisätään 50 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan virkkeet seuraavasti:

”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 unionin edustustojen 
hallintomäärärahojen toteuttamista 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Sääntöihin ei saa sisältyä poikkeuksia 
tämän asetuksen säännöksistä. Euroopan 
parlamentti tai neuvosto voi milloin 
tahansa peruuttaa mainitun säädösvallan 
siirron."

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

(6) Lisätään 51 artiklaan kohdat 
seuraavasti:

(6) Lisätään 51 artiklaan kohdat 
seuraavasti:

”Komissio voi kuitenkin siirtää oman 
pääluokkansa määrärahoihin liittyviä, 
talousarvion toteuttamista koskevia 
valtuuksiaan unionin edustustojen 
päälliköille. Unionin edustustojen 
päälliköiden on komission 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 

"Komissio voi kuitenkin siirtää oman 
pääluokkansa toimintamäärärahoihin
liittyviä, talousarvion toteuttamista 
koskevia valtuuksiaan unionin edustustojen 
päälliköille. Unionin edustustojen 
päälliköiden on komission 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
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hyväksyjinä toimiessaan noudatettava 
talousarvion toteuttamista koskevia 
komission sääntöjä, ja heillä on oltava 
samat tehtävät, velvollisuudet ja 
tilintekovelvollisuus kuin kaikilla 
muillakin komission edelleenvaltuutetuilla 
tulojen ja menojen hyväksyjillä.

hyväksyjinä toimiessaan noudatettava 
talousarvion toteuttamista koskevia 
komission sääntöjä, ja heillä on oltava 
samat tehtävät, velvollisuudet ja 
tilintekovelvollisuus kuin kaikilla 
muillakin komission edelleenvaltuutetuilla 
tulojen ja menojen hyväksyjillä.

Komissio peruuttaa siirron omien 
sääntöjensä mukaisesti.

Toista kohtaa sovellettaessa unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja toteuttaa tarpeelliset 
toimenpiteet helpottaakseen unionin 
edustustojen ja komission yksiköiden 
välistä yhteistyötä.”.

Toista kohtaa sovellettaessa unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja toteuttaa tarpeelliset 
toimenpiteet helpottaakseen unionin 
edustustojen ja komission yksiköiden 
välistä yhteistyötä.".

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
59 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisätään 59 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

(8) Lisätään 59 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

"5. Kun unionin edustustojen päälliköt 
toimivat edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä 51 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti, heidän on pidettävä 
komissiota toimielimenään silloin kun 
heidän tulojen ja menojen hyväksyjän 
tehtävänsä tätä edellyttävät.”.

"5. Kun unionin edustustojen päälliköt 
toimivat edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä 51 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti, he toimivat komission 
alaisuudessa, jolla on toimielimenä 
vastuu heille edelleenvaltuutettuina 
tulojen ja menojen hyväksyjinä kuuluvien 
tehtävien määrittelystä, suorittamisesta, 
valvonnasta ja arvioinnista.".

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
60 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 60 artiklan 7 kohdan toisen 
alakohdan loppuun virke seuraavasti:
"Vuotuinen toimintakertomus on 
toimitettava myös budjettivallan 
käyttäjälle.".

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

(9) Lisätään 2 jaksoon 60 a artikla 
seuraavasti:

(9) Lisätään 2 jaksoon 60 a artikla 
seuraavasti:

"60 a artikla "60 a artikla

1. Toimiessaan edelleenvaltuutettuina 
tulojen ja menojen hyväksyjinä 51 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti unionin 
edustustojen päälliköiden on tehtävä 
läheistä yhteistyötä komission kanssa 
varojen moitteettomaksi 
täytäntöönpanemiseksi varmistaakseen 
etenkin, että rahoitustoimet ovat laillisia ja 
asianmukaisia, varojen hallinnoinnissa 
noudatetaan moitteettoman varainhoidon 
periaatetta ja että unionin taloudellisia etuja 
suojataan tehokkaasti.

1. Toimiessaan edelleenvaltuutettuina 
tulojen ja menojen hyväksyjinä 51 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti unionin 
edustustojen päälliköiden on tehtävä 
läheistä yhteistyötä komission kanssa 
varojen moitteettomaksi 
täytäntöönpanemiseksi varmistaakseen 
etenkin, että rahoitustoimet ovat laillisia ja 
asianmukaisia, varojen hallinnoinnissa 
noudatetaan moitteettoman varainhoidon 
periaatetta ja että unionin taloudellisia etuja 
suojataan tehokkaasti.

Heidän on tätä varten toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet välttääkseen kaikki 
sellaiset tilanteet, joissa heidän vastuulleen 
edelleenvaltuutuksella siirretyn 

Heidän on tätä varten toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet välttääkseen kaikki 
sellaiset tilanteet, joissa heidän vastuulleen 
edelleenvaltuutuksella siirretyn 
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talousarvion toteuttamista koskevaan 
komission vastuuseen voitaisiin vedota, 
sekä kaikkien sellaisten eturistiriitojen ja
prioriteettien syntymisen, jotka vaikuttavat
heille edelleenvaltuutuksella siirrettyjen 
varainhoidon tehtävien hoitamiseen.

talousarvion toteuttamista koskevaan 
komission vastuuseen voitaisiin vedota, 
sekä kaikkien sellaisten 
prioriteettiristiriitojen syntymisen, jotka 
saattavat vaikuttaa heille 
edelleenvaltuutuksella siirrettyjen 
varainhoidon tehtävien hoitamiseen.

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 ristiriita syntyy, unionin edustustojen
päälliköiden on viipymättä ilmoitettava 
siitä asiasta vastaaville komission ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääjohtajille. Viimeksi mainittu toteuttaa 
aiheelliset toimenpiteet tilanteen 
korjaamiseksi.

2. Jos unionin edustuston päällikkö on 
60 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa, hänen on saatettava asia 
66 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetun 
taloudellisten väärinkäytösten 
tutkintaelimen käsiteltäväksi. Jos kyseessä 
on laiton toiminta, petos tai lahjonta, joka 
saattaa vahingoittaa unionin etuja, hänen 
on ilmoitettava asiasta voimassa olevassa 
lainsäädännössä nimetyille viranomaisille 
ja elimille.

2. Jos unionin edustuston päällikkö on 
60 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa, hänen on saatettava asia 
66 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetun 
taloudellisten väärinkäytösten 
tutkintaelimen käsiteltäväksi. Jos kyseessä 
on laiton toiminta, petos tai lahjonta, joka 
saattaa vahingoittaa unionin etuja, hänen 
on ilmoitettava asiasta voimassa olevassa 
lainsäädännössä nimetyille viranomaisille 
ja elimille.

3. Edellä olevan 51 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä toimivien unionin 
edustustojen päälliköiden on annettava 
kahdesti vuodessa kertomus omalle 
valtuutetulle tulojen ja menojen 
hyväksyjälleen, jotta tämä voi sisällyttää 
kyseiset kertomukset 60 artiklan 
7 kohdassa tarkoitettuun omaan 
vuotuiseen toimintakertomukseensa. 
Edellä tarkoitetussa edustustojen 
päälliköiden kahdesti vuodessa
toimittamassa kertomuksessa on esitettävä 
tiedot edustustossa käytössä olevien 
hallinnointijärjestelmien ja sisäisen 
valvonnan järjestelmien tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta sekä kyseisille 
edustustojen päälliköille 
edelleenvaltuutuksella siirrettyjen toimien 
hallinnoinnista.

3. Edellä olevan 51 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä toimivien unionin 
edustustojen päälliköiden on annettava 
omalle valtuutetulle tulojen ja menojen 
hyväksyjälleen vuotuinen 
toimintakertomus 60 artiklan 7 kohtaa 
soveltuvin osin soveltaen, jotta tämä voi 
sisällyttää kyseiset kertomukset omaan 
vuotuiseen toimintakertomukseensa. 
Edustustojen päälliköiden vuotuiset 
toimintakertomukset on liitettävä yhdessä 
66 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetun 
tarkastuslausuman kanssa valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuiseen 
toimintakertomukseen, joka toimitetaan 
Euroopan parlamentille 60 artiklan 
7 kohdan mukaisesti.
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Edustustojen päälliköiden on pyydettäessä 
raportoitava talousarviotehtäviensä 
suorittamisesta Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavalle valiokunnalle.
Edustustojen päälliköiden vuosittain
toimittamassa välikertomuksessa on 
esitettävä tiedot edustustossa käytössä 
olevien hallinnointijärjestelmien ja sisäisen 
valvonnan järjestelmien tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta sekä kyseisille 
edustustojen päälliköille 
edelleenvaltuutuksella siirrettyjen toimien 
hallinnoinnista.

4. Edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä 51 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti toimivien unionin 
edustustojen päälliköiden on vastattava 
kaikkiin komission valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän esittämiin 
pyyntöihin.”.

4. Edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä 51 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti toimivien unionin 
edustustojen päälliköiden on vastattava 
kaikkiin komission valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän sekä Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan esittämiin pyyntöihin.".

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisätään 61 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Euroopan ulkosuhdehallinnon 
tilinpitäjän vastuiden olisi koskettava 
ainoastaan talousarvioon sisältyvää 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääluokkaa, jota toteuttaa Euroopan 
ulkosuhdehallinto.”.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 a kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
66 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Muutetaan 66 artikla seuraavasti: (11) Muutetaan 66 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti: a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Jos valtuuksia on 
edelleenvaltuutuksella siirretty unionin 
edustustojen päälliköille, valtuutettu 
tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa 
käytössä olevien hallinnointijärjestelmien 
ja sisäisen valvonnan järjestelmien 
määrittelystä sekä niiden tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta. Unionin edustustojen 
päälliköt ovat vastuussa siitä, että edellä 
tarkoitetut järjestelmät ovat valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän antamien 
ohjeiden mukaisesti rakenteeltaan ja 
toiminnaltaan asianmukaiset, ja vastaavat 
toimien toteuttamisesta ja varojen 
hallinnoinnista vastuullaan olevassa 
edustustossa.

"3 a. Jos valtuuksia on 
edelleenvaltuutuksella siirretty unionin 
edustustojen päälliköille, valtuutettu 
tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa 
käytössä olevien hallinnointijärjestelmien 
ja sisäisen valvonnan järjestelmien 
määrittelystä sekä niiden tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta. Unionin edustustojen 
päälliköt ovat vastuussa siitä, että edellä 
tarkoitetut järjestelmät ovat valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän antamien 
ohjeiden mukaisesti rakenteeltaan ja 
toiminnaltaan asianmukaiset, ja vastaavat 
toimien toteuttamisesta ja varojen 
hallinnoinnista vastuullaan olevassa 
edustustossa. Edustustojen päälliköiden 
on ennen tehtäviensä vastaanottamista 
osallistuttava erityiskoulutukseen, jossa 
käsitellään tulojen ja menojen 
hyväksyjien tehtäviä ja vastuita ja 
talousarvion toteuttamista.

Unionin edustustojen päälliköiden on
laadittava kertomuksia vastuullaan tämän 
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
olevista tehtävistä 60 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Unionin edustustojen päälliköiden on 
laadittava kertomuksia vastuullaan tämän 
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
olevista tehtävistä 60 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Unionin edustustojen päälliköt antavat
joka vuosi komission valtuutetulle tulojen 
ja menojen hyväksyjälle 
tarkastuslausuman edustustonsa 
hallinnointijärjestelmistä ja sisäisen 
valvonnan järjestelmistä, jotta tulojen ja 
menojen hyväksyjä voi laatia oman 
tarkastuslausumansa.”

Unionin edustustojen päälliköiden on 
annettava joka vuosi komission 
valtuutetulle tulojen ja menojen 
hyväksyjälle tarkastuslausuma
edustustonsa hallinnointijärjestelmistä ja 
sisäisen valvonnan järjestelmistä sekä 
heille edelleenvaltuutuksella siirrettyjen 
toimien hallinnoinnista ja tuloksista, jotta 
tulojen ja menojen hyväksyjä voi laatia 
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oman tarkastuslausumansa. 
Tarkastuslausuma on liitettävä yhdessä 
edustuston päällikön vuotuisen 
toimintakertomuksen kanssa valtuutetun 
tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuiseen 
toimintakertomukseen, joka toimitetaan 
Euroopan parlamentille." 

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 b kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
66 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

b) lisätään 5 kohta seuraavasti: b) lisätään 5 kohta seuraavasti:

"5. Kun edustustojen päälliköt toimivat 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä 51 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti, komission tämän artiklan 
4 kohdan mukaisesti perustama 
taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelin 
on toimivaltainen kyseisessä kohdassa 
tarkoitetuissa asioissa.

"5. Kun edustustojen päälliköt toimivat 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä 51 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti, komission tämän artiklan 
4 kohdan mukaisesti perustama 
taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelin 
on toimivaltainen kyseisessä kohdassa 
tarkoitetuissa asioissa.

Jos elin on havainnut järjestelmään liittyviä 
ongelmia, se toimittaa tulojen ja menojen 
hyväksyjälle, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
ja komission valtuutetulle tulojen ja 
menojen hyväksyjälle, jos tämä ei ole 
osallisena jutussa, sekä sisäiselle 
tarkastajalle kertomuksen, jossa se esittää 
asiaa koskevia suosituksia.

Jos elin on havainnut järjestelmään liittyviä 
ongelmia, se toimittaa tulojen ja menojen 
hyväksyjälle, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 
ja komission valtuutetulle tulojen ja 
menojen hyväksyjälle, jos tämä ei ole 
osallisena jutussa, sekä komission
sisäiselle tarkastajalle kertomuksen, jossa 
se esittää asiaa koskevia suosituksia.

Komissio voi kyseisen elimen lausunnon 
perusteella pyytää unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
aloittamaan nimittävän viranomaisen 
ominaisuudessa kurinpitotoimia tai 
korvausvastuuta koskevan menettelyn 

Komissio pyytää kyseisen elimen 
lausunnon perusteella unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
aloittamaan nimittävän viranomaisen 
ominaisuudessa kurinpitotoimia tai 
korvausvastuuta koskevan menettelyn 
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edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen 
hyväksyjien osalta, jos väärinkäytökset 
koskevat näille edelleenvaltuutuksella 
siirrettyjä komission toimivaltuuksia. 
Korkean edustajan on tällöin toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
henkilöstösääntöjen mukaisesti.”.

edelleenvaltuutettujen tulojen ja menojen 
hyväksyjien osalta, jos väärinkäytökset 
koskevat näille edelleenvaltuutuksella 
siirrettyjä komission toimivaltuuksia. 
Korkean edustajan on tällöin pantava 
kurinpitotoimi täytäntöön ja/tai perittävä 
komission suosittama korvausmaksu.
Tätä säännöstä sovelletaan soveltuvin 
osin henkilöstöä lähettäneen jäsenvaltion 
viranomaisiin. Lähettänyt jäsenvaltio 
vastaa kaikista määristä, joita ei ole 
peritty takaisin kolmen vuoden kuluessa 
vastuupäätöksen tekemisestä.".

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

(12) Lisätään 85 artiklaan kohdat
seuraavasti:

(12) Lisätään 85 artiklaan kohta
seuraavasti:

”Edelleenvaltuutettuina tulojen ja 
menojen hyväksyjinä 51 artiklan toisen 
kohdan mukaisesti toimiviin unionin 
edustustojen päälliköihin sovelletaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon sisäisen 
tarkastuksen toimittamiseksi komission 
sisäisen tarkastajan todentamisvaltuuksia 
heille edelleenvaltuutuksella siirretyn 
varainhoidon osalta.

"Komission sisäisellä tarkastajalla on 
1 artiklassa tarkoitetun Euroopan 
ulkosuhdehallinnon osalta samat vastuut 
kuin komission yksiköiden osalta.".

Johdonmukaisuuteen, vaikuttavuuteen ja 
kustannustehokkuuteen liittyvistä syistä 
komission sisäinen tarkastaja toimii myös 
Euroopan ulkosuhdehallinnon sisäisenä 
tarkastajana talousarvioon sisältyvän, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon pääluokan 
toteuttamisen osalta.”.
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Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
126 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lisätään 126 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"d) selvityksen oman pääoman 
muutoksista, joka osoittaa 
yksityiskohtaisesti Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa 
mainituissa eläkejärjestelmissä 
varainhoitovuoden kuluessa tapahtuneet 
korotukset ja vähennykset.".

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 b kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
146 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Korvataan 146 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut unionin toimielimet antavat
Euroopan parlamentille tämän 
pyynnöstä kaikki kyseistä 
varainhoitovuotta koskevan 
vastuuvapausmenettelyn 
moitteettomaksi toteuttamiseksi 
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tarvittavat tiedot Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
319 artiklan mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
165 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Korvataan 165 artiklan ensimmäinen 
virke seuraavasti:

(14) Korvataan 165 artiklan ensimmäinen 
virke seuraavasti:

”Komissio valvoo 53 a artiklan mukaisesti 
sitä, miten edunsaajina olevat kolmannet 
maat tai kansainväliset järjestöt 
toteuttavat toimet.”.

"Komissio valvoo edunsaajina olevien 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen tapaa toteuttaa toimet.".

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002
185 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) Korvataan 185 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"3. Komission sisäisellä tarkastajalla on 
1 kohdassa tarkoitettujen elinten osalta 
samat toimivaltuudet kuin komission 
yksiköiden tai unionin edustustojen 
osalta.”.

Or. en
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