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PR_COD_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0085),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je 
Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0086/2010), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor v 
skladu s členom 51 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za proračunski nadzor 
(A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba), 
določa proračunska načela in finančna 
pravila, ki jih je treba upoštevati v vseh 
zakonodajnih aktih. Nekatere določbe 
finančne uredbe je treba spremeniti zaradi 
upoštevanja sprememb, uvedenih z 
Lizbonsko pogodbo.

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba), 
določa proračunska načela in finančna 
pravila, ki jih je treba upoštevati v vseh 
zakonodajnih aktih. Nekatere določbe 
finančne uredbe je treba spremeniti zaradi 
upoštevanja ustanovitve Evropske službe 
za zunanje delovanje.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Lizbonska pogodba vzpostavlja 
Evropsko službo za zunanje delovanje (v 
nadaljnjem besedilu: ESZD). V skladu s 
sklepi Evropskega sveta z dne 29. in 30. 
oktobra 2009 je ESZD služba narave sui 
generis, ki jo je treba v finančni uredbi 
obravnavati kot institucijo.

(2) Lizbonska pogodba vzpostavlja 
Evropsko službo za zunanje delovanje (v 
nadaljnjem besedilu: ESZD). V skladu s 
Sklepom Sveta 2010/.../EU o organizaciji 
in delovanju Evropske službe za zunanje 
delovanje je ESZD služba narave sui 
generis, ki se v finančni uredbi obravnava
kot institucija.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na to, da je treba ESZD v 
finančni uredbi obravnavati kot institucijo, 
mora Evropski parlament dati ESZD 
razrešnico za izvrševanje sredstev, 
odobrenih v delu proračuna ESZD. 
Evropski parlament naj bi prav tako še 
naprej podeljeval razrešnico Komisiji za 
izvrševanje njenega dela proračuna, 
vključno z odobritvami za poslovanje, ki 
jih izvršujejo vodje delegacij, ki so 
odredbodajalci Komisije na podlagi 
nadaljnjega prenosa.

(3) Glede na to, da je treba ESZD v 
finančni uredbi obravnavati kot institucijo, 
mora Evropski parlament dati ESZD 
razrešnico za izvrševanje sredstev, 
odobrenih v delu proračuna ESZD. 
Evropski parlament naj bi prav tako še 
naprej podeljeval razrešnico Komisiji za 
izvrševanje njenega dela proračuna, 
vključno z odobritvami za poslovanje, ki 
jih izvršujejo vodje delegacij, ki so 
odredbodajalci Komisije na podlagi 
nadaljnjega prenosa. Kompleksnost, ki jo 
povzroča narava te strukture, zahteva 
izjemno kakovostne določbe o sledljivosti 
ter proračunski in finančni odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Lizbonska pogodba predvideva, da 
naj bi delegacije Komisije postale del 
ESZD, in sicer kot delegacije Unije. Da bi 
zagotovili učinkovito upravljanje delegacij 
Unije, bi morala vse njihove odhodke za 
materialne stroške in odhodke za podporo, 
s katerimi se financirajo skupni stroški, 
izvrševati ena podporna služba. Zato mora 
finančna uredba predvideti možnost, da se 
v dogovoru s Komisijo sprejmejo 
podrobna pravila za lažje izvrševanje 
odobritev za materialne stroške delegacij 
Unije v delih proračuna ESZD in Sveta.

(4) Lizbonska pogodba predvideva, da 
naj bi delegacije Komisije postale del 
ESZD, in sicer kot delegacije Unije. Da bi 
zagotovili učinkovito upravljanje delegacij 
Unije, bi morala vse njihove odhodke za 
materialne stroške in odhodke za podporo, 
s katerimi se financirajo skupni stroški, 
izvrševati ena podporna služba. 
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Or. en

Predlog spremembe 5 (odpade, če se sprejme predlog spremembe 4)

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Lizbonska pogodba predvideva, da 
naj bi delegacije Komisije postale del 
ESZD, in sicer kot delegacije Unije. Da bi 
zagotovili učinkovito upravljanje delegacij 
Unije, bi morala vse njihove odhodke za 
materialne stroške in odhodke za podporo, 
s katerimi se financirajo skupni stroški, 
izvrševati ena podporna služba. Zato mora 
finančna uredba predvideti možnost, da se 
v dogovoru s Komisijo sprejmejo podrobna 
pravila za lažje izvrševanje odobritev za 
materialne stroške delegacij Unije v delih 
proračuna ESZD in Sveta.

(4) Lizbonska pogodba predvideva, da 
naj bi delegacije Komisije postale del 
ESZD, in sicer kot delegacije Unije. Da bi 
zagotovili učinkovito upravljanje delegacij 
Unije, bi morala vse njihove odhodke za 
materialne stroške in odhodke za podporo, 
s katerimi se financirajo skupni stroški, 
izvrševati ena podporna služba. Zato mora 
finančna uredba predvideti možnosti, da se 
v dogovoru s Komisijo sprejmejo podrobna 
pravila za lažje izvrševanje odobritev za 
upravne stroške delegacije Unije. Evropski 
parlament je treba obvestiti o tem. V 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije lahko Evropski parlament 
kadar koli prekliče prenos pooblastil, ki 
ga ta zajema. Enako pravilo smiselno 
velja tudi za odhodke iz poslovanja. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Treba je zagotoviti neprekinjeno 
delovanje delegacij Unije ter zlasti 
neprekinjeno in učinkovito upravljanje 
zunanje pomoči s strani delegacij. Zato bi 
Komisija morala biti pooblaščena, da lahko 
z nadaljnjim prenosom prenese svoja 
pooblastila za izvrševanje operativnih 

(5) Treba je zagotoviti neprekinjeno 
delovanje delegacij Unije ter zlasti 
neprekinjeno in učinkovito upravljanje 
zunanje pomoči s strani delegacij. Zato bi 
Komisija morala biti pooblaščena, da lahko 
z nadaljnjim prenosom prenese svoja 
pooblastila za izvrševanje operativnih 
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odhodkov na vodje delegacij Unije, ki so 
del ESZD, ki je samostojna institucija. 
Tudi kadar Komisija izvršuje proračun z 
neposrednim centraliziranim upravljanjem, 
bi morala imeti možnost nadaljnjega 
prenosa pooblastil na vodje delegacij 
Unije. Odredbodajalci Komisije na podlagi 
prenosa bi morali biti še naprej odgovorni 
za določanje notranjih sistemov 
poslovodenja in kontrole, medtem ko bi 
morali biti vodje delegacij Unije odgovorni 
za ustrezno vzpostavitev in delovanje 
notranjih sistemov poslovodenja in 
kontrole ter za upravljanje sredstev in 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru njihovih 
delegacij, ter o tem poročati dvakrat letno. 

odhodkov na vodje delegacij Unije, ki so 
del ESZD, ki je samostojna institucija. 
Tudi kadar Komisija izvršuje proračun z 
neposrednim centraliziranim upravljanjem, 
bi morala imeti možnost nadaljnjega 
prenosa pooblastil na vodje delegacij 
Unije. Odredbodajalci Komisije na podlagi 
prenosa bi morali biti še naprej odgovorni 
za določanje notranjih sistemov 
poslovodenja in kontrole, medtem ko bi 
morali biti vodje delegacij Unije odgovorni 
za ustrezno vzpostavitev in delovanje 
notranjih sistemov poslovodenja in 
kontrole ter za upravljanje sredstev in 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru njihovih 
delegacij, ter o tem poročati dvakrat letno. 
Tak prenos bi moralo biti mogoče 
preklicati v skladu s pravili, ki veljajo za 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Računovodja Komisije ostaja 
pristojen za celoten del Komisije v 
proračunu, vključno z računovodskimi 
operacijami, ki se nanašajo na odobrena 
sredstva, za izvrševanje katerih so 
pooblaščeni vodje delegacij Unije na 
podlagi nadaljnjega prenosa. Zato je treba 
jasno določiti, da bi morale pristojnosti 
računovodje ESZD zadevati le del 
proračuna ESZD, da ne pride do 
prekrivanja pristojnosti.

(8) Računovodja Komisije ostaja 
pristojen za celoten del Komisije ter za del 
ESZD v proračunu.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi zagotovili demokratični 
nadzor nad izvrševanjem proračuna 
Evropske unije, je treba Evropskemu 
parlamentu vsako leto predložiti izjavo o 
zanesljivosti notranjih sistemov 
poslovodenja in kontrole v delegacijah 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Evropski razvojni sklad mora kot 
najpomembnejši sklad Evropske unije za 
razvojno sodelovanje z afriškimi, 
karibskimi in pacifiškimi državami 
spadati v okvir splošnega proračuna 
Evropske unije in splošne finančne 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V prvem pododstavku člena 1(2) se 
pred „Ekonomsko-socialni odbor“ vstavi 

(1) Člen 1 se zamenja z naslednjim:
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navedba „Evropska služba za zunanje 
delovanje“.

„Člen 1
1. Ta uredba določa pravila za oblikovanje 
in izvrševanje splošnega proračuna 
Evropske unije („proračun“) ter pripravo 
in revizijo zaključnega računa.
2. Za namene te uredbe so Evropski 
parlament, Evropski svet, Svet Evropske 
unije, Evropska komisija, Sodišče 
Evropske unije in Evropsko računsko 
sodišče institucije Unije. Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, 
Evropski varuh človekovih pravic, 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov in 
Evropska služba za zunanje delovanje se 
obravnavajo kot institucije Unije.
V tej uredbi se Evropska centralna banka 
ne šteje za institucijo Unije.
3. V tej uredbi vsako sklicevanje na 
,Skupnosti‘ ali na ,Unijo‘ pomeni 
sklicevanje na ,Evropsko unijo in 
Evropsko skupnost za atomsko energijo‘.“

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 28(1) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Vsakemu predlogu ali pobudi, ki ga 
Komisija, visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ali 
država članica predloži zakonodajnemu 
organu in lahko vpliva na proračun, 
vključno s spremembami števila delovnih 
mest, je treba priložiti finančni izkaz in 
oceno iz člena 27(4) te uredbe.“

(2) V členu 28(1) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Vsakemu predlogu ali pobudi, ki ga 
Komisija ali država članica predloži 
zakonodajnemu organu in lahko vpliva na 
proračun, vključno s spremembami števila 
delovnih mest, je treba priložiti finančni 
izkaz in oceno iz člena 27(4) te uredbe.“
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Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V členu 30(3) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Komisija na ustrezen način omogoči 
dostop do informacij o upravičencih do 
sredstev, ki izhajajo iz proračuna, kadar se 
proračun izvršuje centralizirano v skladu s 
členom 53a, ter informacij, ki zadevajo 
upravičence sredstev in jih je prejela od 
subjektov, na katere so prenesene naloge 
izvrševanja proračuna v okviru drugih 
načinov upravljanja.“

(3) V členu 30(3) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Komisija na ustrezen način omogoči 
dostop do informacij o upravičencih do 
sredstev, ki izhajajo iz proračuna, kadar se 
proračun izvršuje centralizirano in 
neposredno s strani oddelkov ali delegacij 
Unije v skladu z drugim odstavkom člena 
51, ter informacij, ki zadevajo upravičence 
sredstev in jih je prejela od subjektov, na 
katere so prenesene naloge izvrševanja 
proračuna v okviru drugih načinov 
upravljanja.“

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V prvem odstavku člena 31 se pred 
„Ekonomsko-socialni odbor“ vstavi 
navedba „Evropska služba za zunanje 
delovanje“.

(4) V prvem odstavku člena 31 se pred 
„Svet“ vstavi navedba „Evropski svet“ in 
pred besedo „pripravijo“ navedba „in
Evropska služba za zunanje delovanje“.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 41 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Vsi prihodki in odhodki v okviru 
ustreznih evropskih razvojnih skladov se 
vnesejo v posebno  proračunsko postavko 
znotraj oddelka, ki se nanaša na 
Komisijo.“

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 46 – odstavek 1 – točka 3 – podtočka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V točki (3)(a) člena 46(1) se dodajo 
naslednji pododstavki:
„Kadrovski načrt za oddelek proračuna, 
namenjen ESZD, določa število delovnih 
mest za posamezni razred v posamezni 
kategoriji ter število stalnih in začasnih 
delovnih mest, vključno s pogodbenimi in 
lokalnimi uslužbenci, ki so bila odobrena 
v mejah proračunskih sredstev. 
Kadrovski načrt prikazuje povečanje ali 
zmanjšanje števila delovnih mest po 
razredu in kategoriji v centralni upravi 
ESZD ter v vseh delegacijah Unije na 
podlagi prejšnjega leta.
Kadrovski načrt ob številu delovnih mest, 
odobrenih za proračunsko leto, prikazuje 
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tudi število delovnih mest, odobrenih za 
prejšnje leto, pa tudi število delovnih mest, 
ki jih zasedajo diplomati, napoteni iz 
držav članic, Sveta ali Komisije.
Proračunski organ je treba obvestiti o 
številu delovnih mest za vsak razred in 
kategorijo v vseh delegacijah Unije in v 
centralni upravi ESZD. Informacije je 
treba predstaviti kot prilogo kadrovskemu 
načrtu za oddelek ESZD v proračunu.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka (4 c) (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 46 – odstavek 1 – točki 6 in 7 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) V členu 46 se dodajo naslednje točke:
"(6) v posameznih proračunskih vrsticah 
odhodke, potrebne za delovanje 
posebnega predstavnika, posebnega 
odposlanca, vodje misije ali drugega 
podobnega subjekta;
(7) v prilogi k proračunu skupne upravne 
odhodke ESZD za prejšnje leto za 
posamezno delegacijo in za centralno 
upravo ESZD.“

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V prvem odstavku člena 50 se doda 
naslednji stavek:
„Vendar bo morda v dogovoru s Komisijo 
treba sprejeti podrobna pravila za lažje 
izvrševanje odobritev za materialne 
stroške delegacij Unije, vnesenih v dela 
proračuna ESZD in Sveta.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18 (odpade, če se sprejme predlog spremembe 17)

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V prvem odstavku člena 50 se doda 
naslednji stavek:
„Vendar bo morda v dogovoru s 
Komisijo treba sprejeti podrobna 
pravila za lažje izvrševanje 
odobritev za materialne stroške 
delegacij Unije, vnesenih v dela 
proračuna ESZD in Sveta.“

(5) V prvem odstavku člena 50 se dodata 
naslednja stavka:
„Vendar bo morda v dogovoru s 
Komisijo treba sprejeti podrobna 
pravila za lažje izvrševanje 
odobritev za upravne stroške v 
skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.
Pravila ne smejo odstopati od 
določb te uredbe. Evropski 
parlament ali Svet lahko kadar 
koli sklene preklicati prenesena 
pooblastila.“

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V členu 51 se dodata naslednja 
odstavka:

„Vendar pa Komisija lahko 
prenese pooblastila za izvrševanje 
proračuna v zvezi z odobritvami v 
svojem delu proračuna na vodje 
delegacij Unije. Kadar vodje 
delegacij Unije delujejo kot 
odredbodajalci Komisije na 
podlagi nadaljnjega prenosa, 
spoštujejo pravila Komisije o 
izvrševanju proračuna ter 
izpolnjujejo iste naloge in 
obveznosti kot vsi drugi 
odredbodajalci Komisije na 
podlagi nadaljnjega prenosa ter 
nosijo tudi enako odgovornost.
Za potrebe drugega odstavka 
visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko sprejme potrebne ukrepe 
za spodbujanje sodelovanja med 
delegacijami Unije in službami 
Komisije.“

(6) V členu 51 se dodata naslednja 
odstavka:

„Vendar pa Komisija lahko 
prenese pooblastila za izvrševanje 
proračuna v zvezi z odobritvami 
sredstev za poslovanje v svojem 
delu proračuna na vodje delegacij 
Unije. Kadar vodje delegacij 
Unije delujejo kot odredbodajalci 
Komisije na podlagi nadaljnjega 
prenosa, spoštujejo pravila 
Komisije o izvrševanju proračuna 
ter izpolnjujejo iste naloge in 
obveznosti kot vsi drugi 
odredbodajalci Komisije na 
podlagi nadaljnjega prenosa ter 
nosijo tudi enako odgovornost.

Komisija umakne prenos 
pooblastil v skladu z lastnimi 
pravili.
Za potrebe drugega odstavka 
visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko sprejme potrebne ukrepe 
za spodbujanje sodelovanja med 
delegacijami Unije in službami 
Komisije.“

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 59 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V členu 59 se doda naslednji odstavek 
5:
„5. Kadar vodje delegacij Unije 
delujejo kot odredbodajalci na podlagi 
nadaljnjega prenosa v skladu z drugim 
odstavkom člena 51, se, če to zahtevajo 
njihove naloge odredbodajalca, sklicujejo 
na Komisijo kot svojo institucijo.“

(8) V členu 59 se doda naslednji odstavek 
5:
„5. Kadar vodje delegacij Unije 
delujejo kot odredbodajalci na podlagi 
nadaljnjega prenosa v skladu z drugim 
odstavkom člena 51, je za določanje, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
njihovih dolžnosti in pristojnosti v vlogi 
odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega 
prenosa kot pristojna institucija zadolžena 
Komisija.“

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 60 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Na koncu drugega pododstavka člena 
60(7) se doda naslednji stavek:
„Letno poročilo o dejavnosti se da na 
voljo tudi proračunskemu organu.“

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 60 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V oddelku 2 se doda naslednji člen 
60a:
„Člen 60a

1. Kadar vodje delegacij Unije delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim odstavkom 
člena 51, tesno sodelujejo s Komisijo glede 
pravilnega izvrševanja sredstev, da se 
zagotovijo zlasti zakonitost in pravilnost 
finančnih transakcij, spoštovanje načela 
dobrega finančnega poslovodenja pri 
upravljanju sredstev in učinkovita zaščita 
finančnih interesov Unije. 

V ta namen sprejmejo potrebne ukrepe za 
preprečitev vseh situacij, ki bi lahko 
ogrozile odgovornost Komisije za 
izvrševanje proračuna, za katerega so 
pristojni na podlagi nadaljnjega prenosa, 
ter kakršnega koli navzkrižja interesov ali 
navzkrižja prednostnih nalog, ki bi lahko 
vplivalo na izvajanje nalog finančnega 
upravljanja, ki jih opravljajo na podlagi 
nadaljnjega prenosa. 

Če nastane situacija ali navzkrižje iz 
drugega pododstavka, vodje delegacij 
Unije o tem brez odlašanja obvestijo 
pristojno službo Komisije ter visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko.

(9) V oddelku 2 se doda naslednji člen 
60a:
„Člen 60a

1. Kadar vodje delegacij Unije delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim odstavkom 
člena 51, tesno sodelujejo s Komisijo glede 
pravilnega izvrševanja sredstev, da se 
zagotovijo zlasti zakonitost in pravilnost 
finančnih transakcij, spoštovanje načela 
dobrega finančnega poslovodenja pri 
upravljanju sredstev in učinkovita zaščita 
finančnih interesov Unije. 

V ta namen sprejmejo potrebne ukrepe za 
preprečitev vseh situacij, ki bi lahko 
ogrozile odgovornost Komisije za 
izvrševanje proračuna, za katerega so 
pristojni na podlagi nadaljnjega prenosa, 
ter kakršnega koli navzkrižja prednostnih 
nalog, ki bi utegnilo vplivati na izvajanje 
nalog finančnega upravljanja, ki jih 
opravljajo na podlagi nadaljnjega prenosa. 
Če nastane situacija ali navzkrižje iz 
drugega pododstavka, vodje delegacij 
Unije o tem brez odlašanja obvestijo 
pristojne generalne direktorje Komisije in 
ESZD. Ti morajo sprejeti ustrezne ukrepe 
za ureditev razmer.

2. Kadar se vodja delegacije Unije znajde v 
situaciji iz člena 60(6), se obrne na 
posebno komisijo za finančne 
nepravilnosti, ustanovljeno v skladu s 
členom 66(4). V primeru kakršnega koli 
nezakonitega ravnanja, goljufije ali 
korupcije, ki lahko škoduje interesom 
Skupnosti, o tem obvesti organe in telesa, 

2. Kadar se vodja delegacije Unije znajde v 
situaciji iz člena 60(6), se obrne na 
posebno komisijo za finančne 
nepravilnosti, ustanovljeno v skladu s 
členom 66(4). V primeru kakršnega koli 
nezakonitega ravnanja, goljufije ali 
korupcije, ki lahko škoduje interesom 
Skupnosti, o tem obvesti organe in telesa, 
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imenovane na podlagi veljavne 
zakonodaje.

imenovane na podlagi veljavne 
zakonodaje.

3. Vodje delegacij unije, ki delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim pododstavkom 
člena 51, dvakrat letno poročajo svojemu 
odredbodajalcu na podlagi prenosa, tako da 
lahko ta vključi njihova poročila v svoje 
letno poročilo o dejavnostih iz člena 60(7).
Navedeno polletno poročilo, ki ga 
predložijo vodje delegacij Unije, vključuje 
informacije o učinkovitosti in uspešnosti 
notranjih sistemov poslovodenja in 
kontrole, vzpostavljenih v njihovih 
delegacijah, ter o upravljanju dejavnosti, ki 
jih izvršujejo na podlagi nadaljnjega 
prenosa.

3. Vodje delegacij unije, ki delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim pododstavkom 
člena 51, poročajo svojemu odredbodajalcu 
na podlagi prenosa v obliki letnega 
poročila o dejavnostih ob smiselnem 
upoštevanju člena 60(7), tako da lahko ta 
vključi njihova poročila v svoje letno 
poročilo o dejavnostih. Letna poročila o 
dejavnostih vodij delegacij se skupaj z 
izjavo o zanesljivosti v skladu s členom 
66(3a) priložijo letnemu poročilu o 
dejavnostih odredbodajalca na podlagi 
prenosa, to pa se v skladu s členom 60(7) 
posreduje Evropskemu parlamentu.
Vodje delegacij na zahtevo poročajo 
pristojnemu odboru Evropskega 
parlamenta o izvrševanju proračunskih 
obveznosti.  
Vmesno letno poročilo, ki ga predložijo 
vodje delegacij Unije, vključuje 
informacije o učinkovitosti in uspešnosti 
notranjih sistemov poslovodenja in
kontrole, vzpostavljenih v njihovih 
delegacijah, ter o upravljanju dejavnosti, ki 
jih izvršujejo na podlagi nadaljnjega 
prenosa.

4. Vodje delegacij Unije, ki delujejo 
kot odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim odstavkom 
člena 51, odgovorijo na vsako zahtevo 
odredbodajalca Komisije na podlagi 
prenosa.“

4. Vodje delegacij Unije, ki delujejo 
kot odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa v skladu z drugim odstavkom 
člena 51, odgovorijo na vsako zahtevo 
odredbodajalca Komisije na podlagi 
prenosa in pristojnega odbora Evropskega 
parlamenta.“

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 61 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V členu 61(1) se doda naslednji 
pododstavek:
„Pristojnosti računovodje ESZD zadevajo 
le del ESZD v proračunu, ki ga izvršuje 
ESZD.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 66 – odstavek 3 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Člen 66 se spremeni:

(a) vstavi se naslednji odstavek 3a:
„3a. V primeru nadaljnjega prenosa na 
vodje delegacij Unije je odredbodajalec na 
podlagi prenosa odgovoren za določanje 
vzpostavljenih notranjih sistemov 
poslovodenja in kontrole, njihovo 
učinkovitost in uspešnost. Vodje delegacij 
Unije so odgovorni za ustrezno 
vzpostavitev in delovanje teh sistemov v 
skladu z navodili odredbodajalca na 
podlagi prenosa ter za upravljanje sredstev 
in dejavnosti, ki jih v svoji pristojnosti 
izvajajo znotraj delegacije Unije.

(11) Člen 66 se spremeni:

(a) vstavi se naslednji odstavek 3a:
„3a. V primeru nadaljnjega prenosa na 
vodje delegacij Unije je odredbodajalec na 
podlagi prenosa odgovoren za določanje 
vzpostavljenih notranjih sistemov 
poslovodenja in kontrole, njihovo 
učinkovitost in uspešnost. Vodje delegacij 
Unije so odgovorni za ustrezno 
vzpostavitev in delovanje teh sistemov v 
skladu z navodili odredbodajalca na 
podlagi prenosa ter za upravljanje sredstev 
in dejavnosti, ki jih v svoji pristojnosti 
izvajajo znotraj delegacije Unije. Preden 
prevzamejo svoje dolžnosti, morajo 
opraviti posebne tečaje usposabljanja s 
področja nalog in pristojnosti 
odredbodajalcev ter izvrševanja 
proračuna. 
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Vodje delegacij Unije poročajo o svojih 
nalogah na podlagi prvega pododstavka 
tega odstavka v skladu s členom 60a(3).

Vodje delegacij Unije poročajo o svojih 
nalogah na podlagi prvega pododstavka 
tega odstavka v skladu s členom 60a(3).

Vodje delegacij Unije vsako leto predložijo 
odredbodajalcu Komisije na podlagi 
prenosa izjavo o zanesljivosti notranjih 
sistemov poslovodenja in kontrole, 
vzpostavljenih v njihovi delegaciji, da 
lahko odredbodajalec pripravi svojo izjavo 
o zanesljivosti.“

Vodje delegacij Unije vsako leto predložijo 
odredbodajalcu Komisije na podlagi 
prenosa izjavo o zanesljivosti notranjih 
sistemov poslovodenja in kontrole, 
vzpostavljenih v njihovi delegaciji, pa tudi 
o upravljanju dejavnosti, ki jih izvršujejo
na podlagi nadaljnjega prenosa, ter 
njihovih rezultatih, da lahko 
odredbodajalec pripravi svojo izjavo o 
zanesljivosti. Ta se skupaj z letnim 
poročilom o dejavnostih vodje delegacije 
priloži letnemu poročilu o dejavnostih 
odredbodajalca na podlagi prenosa, ki se 
posreduje Evropskemu parlamentu.“

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 b
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 66 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 5:
"5. Kadar vodje delegacij Unije 
delujejo kot odredbodajalci na podlagi 
nadaljnjega prenosa v skladu z drugim 
odstavkom člena 51, je posebna komisija 
za finančne nepravilnosti, ki jo ustanovi 
Komisija v skladu z odstavkom 4 tega 
člena, pristojna v zadevah iz navedenega 
odstavka.

(b) doda se naslednji odstavek 5:
"5. Kadar vodje delegacij Unije 
delujejo kot odredbodajalci na podlagi 
nadaljnjega prenosa v skladu z drugim 
odstavkom člena 51, je posebna komisija 
za finančne nepravilnosti, ki jo ustanovi 
Komisija v skladu z odstavkom 4 tega 
člena, pristojna v zadevah iz navedenega 
odstavka.

Če navedena komisija ugotovi sistemske 
probleme, pošlje poročilo s priporočili 
odredbodajalcu, visokemu predstavniku 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter odredbodajalcu Komisije na 
podlagi prenosa, če problemi ne zadevajo 

Če navedena komisija ugotovi sistemske 
probleme, pošlje poročilo s priporočili 
odredbodajalcu, visokemu predstavniku 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter odredbodajalcu Komisije na 
podlagi prenosa, če problemi ne zadevajo 
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njega, ter notranjemu revizorju. njega, ter notranjemu revizorju Komisije.
Na podlagi mnenja posebne komisije za 
finančne nepravilnosti lahko Komisija 
zaprosi visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, da 
kot organ za imenovanje začne postopek 
zoper odredbodajalce na podlagi 
nadaljnjega prenosa, ki bo imel za 
posledico disciplinski ukrep ali plačilo 
odškodnine, če nepravilnosti zadevajo 
pooblastila Komisije, ki so jim bila 
dodeljena na podlagi nadaljnjega prenosa. 
V takem primeru visoki predstavnik 
sprejme ustrezne ukrepe v skladu s 
kadrovskimi predpisi.“

Na podlagi mnenja posebne komisije za 
finančne nepravilnosti Komisija zaprosi 
visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, da kot organ 
za imenovanje začne postopek zoper 
odredbodajalce na podlagi nadaljnjega 
prenosa, ki bo imel za posledico 
disciplinski ukrep ali plačilo odškodnine, 
če nepravilnosti zadevajo pooblastila 
Komisije, ki so jim bila dodeljena na 
podlagi nadaljnjega prenosa. V takem 
primeru visoki predstavnik uvede 
disciplinski ukrep in/ali zahteva plačilo 
odškodnine, kakor priporoča Komisija.
Enako smiselno velja za organe države 
članice v primeru napotenega osebja. 
Matična država članica je odgovorna za 
vse zneske, ki niso bili izterjani v treh letih 
po sprejetju sklepa o odgovornosti.“

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V členu 85 se dodata naslednja 
odstavka:

„Za potrebe notranje revizije ESZD so 
vodje delegacij Unije, ki v skladu z drugim 
odstavkom člena 51 delujejo kot 
odredbodajalci na podlagi nadaljnjega 
prenosa, v zvezi s finančnim 
upravljanjem, za katerega so pooblaščeni 
na podlagi nadaljnjega prenosa, predmet 
preiskovalnih pooblastil notranjega 
revizorja Komisije.
Zaradi usklajenosti, učinkovitosti in 

(12) Členu 85 se doda naslednji 
odstavek:

„Notranji revizor Komisije ima v zvezi z 
ESZD iz člena 1 enake pristojnosti, kot jih 
ima v zvezi z oddelki Komisije.“
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stroškovne učinkovitosti notranji revizor 
Komisije v zvezi z izvrševanjem dela 
proračuna ESZD deluje tudi kot notranji 
revizor ESZD.“

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 126  – odstavek 1 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V členu 126(1) se doda naslednja 
točka (d):
„d) izkaz gibanja kapitala, ki podrobno 
prikazuje povečanja in zmanjšanja med 
letom za vsak sistem pokojninskega 
zavarovanja, naveden v kadrovskih 
predpisih za uradnike Evropskih 
skupnosti in pogojih za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropskih skupnosti.“

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 146 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) V členu 146 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:
„3. Institucije Unije, kot jih opredeljuje 
člen 1(2), predložijo Evropskemu 
parlamentu na njegovo zahtevo vse 
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potrebne informacije za nemoteno 
uporabo postopka za razrešnico za 
zadevno proračunsko leto v skladu s 
členom 319 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.“

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 165

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V členu 165 se prvi stavek nadomesti 
z naslednjim:

„Ukrepe, ki jih izvajajo tretje države 
upravičenke ali mednarodne organizacije, 
nadzira Komisija v skladu s členom 53a.“

(14) V členu 165 se prvi stavek nadomesti 
z naslednjim:

„Ukrepe, ki jih izvajajo tretje države 
upravičenke ali mednarodne organizacije, 
nadzira Komisija.“

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002
Člen 185 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V členu 185 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:
"3. Notranji revizor Komisije ima enaka 
pooblastila v zvezi z organi iz odstavka 1 
kakor v zvezi s službami Komisije ali 
delegacijami Unije.“

črtano

Or. en
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