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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på 
den europeiska avdelningen för yttre åtgärder
(KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0085),

– med beaktande av artikel 294.2 och artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag (C7-0086/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av de gemensamma överläggningar som budgetutskottet och 
budgetkontrollutskottet hållit i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget (nedan kallad budgetförordningen) 
innehåller de budgetprinciper och 
finansiella bestämmelser som bör iakttas i 

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

alla lagstiftningsakter. Vissa bestämmelser 
i budgetförordningen måste ändras för att 
beakta inrättandet av den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inkluderar driftsanslag som förvaltas av 
delegationscheferna, som är 
kommissionens vidaredelegerade 
utanordnare. Eftersom strukturens 
karaktär leder till en hög 
komplexitetsgrad, behövs det 
bestämmelser av god standard om 
spårbarhet och budgetmässig och 
finansiell ansvarsskyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Enligt Lissabonfördraget ska 
kommissionens delegationer bli en del av 
avdelningen i egenskap av unionens 
delegationer. För att garantera en effektiv 
förvaltning av delegationerna bör alla 
administrativa utgifter och stödutgifter som 
finansierar allmänna kostnader vid 
delegationerna omhändertas av en enda 
stödtjänst.

Or. en
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Ändringsförslag 5 (utgår om ändringsförslag 4 antas)

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Enligt Lissabonfördraget ska 
kommissionens delegationer bli en del av 
avdelningen i egenskap av unionens 
delegationer. För att garantera en effektiv 
förvaltning av delegationerna bör alla 
administrativa utgifter och stödutgifter som 
finansierar allmänna kostnader vid 
delegationerna omhändertas av en enda 
stödtjänst. För detta ändamål bör 
budgetförordningen ge utrymme för en 
överenskommelse med kommissionen om 
närmare regler för att underlätta 
genomförandet av de administrativa 
anslagen för unionens delegationer.
Europaparlamentet ska informeras om 
detta. I enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får Europaparlamentet när 
som helst återkalla den delegering av 
befogenheter som detta innebär. Samma 
bestämmelse ska i tillämpliga delar gälla 
för driftsutgifter.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kontinuiteten i delegationernas 
verksamhet måste garanteras, särskilt att 
deras förvaltning av bistånd till tredje land 
kan fortsätta effektivt. Därför bör 
kommissionen tillåtas att vidaredelegera 
sina befogenheter att förvalta driftsutgifter 
till cheferna för unionens delegationer, som 

(5) Kontinuiteten i delegationernas 
verksamhet måste garanteras, särskilt att 
deras förvaltning av bistånd till tredje land 
kan fortsätta effektivt. Därför bör 
kommissionen tillåtas att vidaredelegera 
sina befogenheter att förvalta driftsutgifter 
till cheferna för unionens delegationer, som 
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ingår i avdelningen i dess egenskap av 
separat institution. Vidare bör 
kommissionen även inom de områden där 
den genomför budgeten genom direkt 
centraliserad förvaltning tillåtas att göra 
detta genom vidaredelegering till chefer för 
unionens delegationer. Kommissionens 
vidaredelegerade utanordnare bör fortsätta 
att ansvara för utformningen av interna 
förvaltnings- och kontrollsystem, medan 
cheferna för unionens delegationer bör ha 
ansvaret för att inrätta och driva sådana 
system samt för att förvalta medel och leda 
den verksamhet som utförs inom deras 
delegationer, och de bör lämna rapport om 
detta två gånger om året.

ingår i avdelningen i dess egenskap av 
separat institution. Vidare bör 
kommissionen även inom de områden där 
den genomför budgeten genom direkt 
centraliserad förvaltning tillåtas att göra 
detta genom vidaredelegering till chefer för 
unionens delegationer. Kommissionens 
vidaredelegerade utanordnare bör fortsätta 
att ansvara för utformningen av interna 
förvaltnings- och kontrollsystem, medan 
cheferna för unionens delegationer bör ha 
ansvaret för att inrätta och driva sådana 
system samt för att förvalta medel och leda 
den verksamhet som utförs inom deras 
delegationer, och de bör lämna rapport om 
detta två gånger om året. En sådan 
delegering bör kunna återkallas i enlighet 
med de bestämmelser som gäller för 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kommissionens räkenskapsförare 
förblir ansvarig för hela 
kommissionsavsnittet i budgeten, även 
transaktioner som avser anslag som 
vidaredelegerats till chefer för unionens 
delegationer. Det bör därför göras klart 
att det ansvar som åligger avdelningens 
räkenskapsförare endast bör avse 
avdelningens budgetavsnitt, så att en 
överlappning av ansvarsområdena 
undviks.

(8) Kommissionens räkenskapsförare 
förblir ansvarig för hela 
kommissionsavsnittet och för 
avdelningens avsnitt i budgeten.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att garantera en demokratisk 
granskning av genomförandet av 
Europeiska unionens budget bör 
Europaparlamentet varje år föreläggas en 
förklaring om de interna förvaltnings-
och kontrollsystemen i unionens 
delegationer.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Europeiska utvecklingsfonden bör, i 
egenskap av Europeiska unionens 
viktigaste finansiella instrument för 
utvecklingssamarbete med länderna i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, 
falla inom ramen för 
Europeiska unionens allmänna budget 
och den allmänna budgetförordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I första stycket i artikel 1.2 ska orden 
”den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder” läggas till framför 
”Ekonomiska och sociala kommittén”.

(1) Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1
1. I denna förordning fastställs reglerna 
för upprättandet och genomförandet av 
Europeiska unionens allmänna budget 
(”budgeten”), samt för framläggande och 
revision av räkenskaperna.
2. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, 
Europeiska unionens råd, 
Europeiska kommissionen, 
Europeiska unionens domstol och 
Europeiska revisionsrätten vara 
unionsinstitutioner. 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén, 
Europeiska ombudsmannen, 
Europeiska datatillsynsmannen och 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
behandlas som unionsinstitutioner.
Vid tillämpningen av denna förordning 
ska Europeiska centralbanken inte anses 
vara en unionsinstitution.
3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska hänvisningar till ”gemenskaperna” 
eller till ”unionen” betyda 
Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen.”

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 28.1 ska första stycket ersättas 
med följande:

(2) I artikel 28.1 ska första stycket ersättas 
med följande:

”Alla förslag eller initiativ som av 
kommissionen, unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik eller en medlemsstat 
lämnas till den lagstiftande myndigheten 
och som kan få konsekvenser för budgeten, 
inklusive ändringar av antalet tjänster, 
måste åtföljas av en finansieringsöversikt 
och den bedömning som föreskrivs i 
artikel 27.4 i denna förordning.”

”Alla förslag eller initiativ som av 
kommissionen eller en medlemsstat lämnas 
till den lagstiftande myndigheten och som 
kan få konsekvenser för budgeten, 
inklusive ändringar av antalet tjänster, 
måste åtföljas av en finansieringsöversikt 
och den bedömning som föreskrivs i 
artikel 27.4 i denna förordning.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 30 - punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 30.3 ska första stycket ersättas 
med följande:

(3) I artikel 30.3 ska första stycket ersättas 
med följande:

”Kommissionen ska på lämpligt sätt ge 
tillgång till informationen om mottagare av 
sådana medel ur budgeten som den 
förfogar över när budgeten genomförs 
centralt enligt artikel 53a, samt till 
informationen om mottagare av sådana 
medel ur budgeten som tillhandahålls av 
organ till vilka uppgifter som avser 
budgetgenomförande delegerats i enlighet 
med andra förvaltningsmetoder.”

”Kommissionen ska på lämpligt sätt ge 
tillgång till informationen om mottagare av 
sådana medel ur budgeten som den 
förfogar över när budgeten genomförs 
centralt och direkt av dess avdelningar 
eller av unionens delegationer enligt
artikel 51 andra stycket, samt till 
informationen om mottagare av sådana 
medel ur budgeten som tillhandahålls av 
organ till vilka uppgifter som avser 
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budgetgenomförande delegerats i enlighet 
med andra förvaltningsmetoder.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 31 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I artikel 31 första stycket ska orden 
”den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder” läggas till framför 
”Ekonomiska och sociala kommittén”.

(4) I artikel 31 första stycket ska orden 
”Europeiska rådet” läggas till framför 
”rådet” och orden ”och den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder” 
ska läggas till framför ”skall upprätta”.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 41 ska följande stycke läggas 
till:
”2a. Alla inkomster och utgifter i de 
respektive 
Europeiska utvecklingsfonderna ska föras 
in i en särskild budgetrubrik inom 
kommissionens avsnitt.”

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 46 – punkt 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 46.1 led 3 a ska följande
stycken läggas till:
”I tjänsteförteckningen för avdelningens 
avsnitt i budgeten ska fastställas antalet 
tjänster i varje lönegrad i varje kategori 
och antalet fasta och tillfälliga tjänster, 
inbegripet kontrakts- och lokalanställda, 
inom ramen för budgetanslagen.
Av tjänsteförteckningen ska framgå, 
fördelat på lönegrad och kategori, om 
antalet tjänster inom avdelningens 
centrala administration samt inom 
unionens alla delegationer eventuellt ökat 
eller minskat jämfört med föregående år.
Av tjänsteförteckningen ska framgå, vid 
sidan av antalet tjänster som godkänts för 
innevarande budgetår, också antalet 
tjänster som godkänts för föregående år, 
liksom också antalet tjänster besatta med 
diplomater från medlemsstaterna samt 
med rådets och kommissionens personal.
Budgetmyndigheten ska underrättas om 
antalet tjänster i varje lönegrad och 
kategori samt inom var och en av 
unionens delegationer och inom 
avdelningens centrala administration. 
Dessa uppgifter ska framläggas i form av 
en bilaga till tjänsteförteckningen för 
avdelningens avsnitt i budgeten.”

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4c (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 46 – punkt 1 – punkterna 6 och 7 (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) I artikel 46 ska följande stycken 
läggas till:
”6. I enskilda budgetposter, utgifter som 
behövs för den verksamhet som bedrivs av 
varje särskild företrädare, särskilt 
sändebud, uppdragschef eller annan 
liknande enhet.
7. I en bilaga till budgeten, avdelningens 
sammanlagda administrativa utgifter för 
föregående år per delegation och för 
avdelningens centrala administration.”

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I artikel 50 första stycket ska följande 
mening läggas till:

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 18 (utgår om ändringsförslag 17 antas)

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I artikel 50 första stycket ska följande 
mening läggas till:

(5) I artikel 50 första stycket ska följande 
meningar läggas till:

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

”För att underlätta genomförandet av de 
administrativa anslagen för unionens 
delegationer får emellertid närmare regler 
införas genom överenskommelse med 
kommissionen i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.
Dessa regler får inte avvika från 
bestämmelserna i denna förordning. 
Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst besluta att återkalla denna 
delegering.”

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I artikel 51 ska följande stycken läggas 
till:

(6) I artikel 51 ska följande stycken läggas 
till:

”Kommissionen får dock delegera 
genomförandebefogenheterna inom sitt 
eget budgetavsnitt till cheferna för 
unionens delegationer. När chefer för 
unionens delegationer fungerar som 
kommissionens utanordnare genom 
vidaredelegering ska de tillämpa 
kommissionens regler för genomförande av 

”Kommissionen får dock delegera 
genomförandebefogenheterna för 
driftsanslag inom sitt eget budgetavsnitt 
till cheferna för unionens delegationer. När 
chefer för unionens delegationer fungerar 
som kommissionens utanordnare genom 
vidaredelegering ska de tillämpa 
kommissionens regler för genomförande av 
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budgeten och omfattas av samma 
uppgifter, skyldigheter och 
ansvarsskyldighet som kommissionens 
övriga vidaredelegerade utanordnare.

budgeten och omfattas av samma 
uppgifter, skyldigheter och 
ansvarsskyldighet som kommissionens 
övriga vidaredelegerade utanordnare.

Kommissionen ska återkalla denna 
delegering i enlighet med sina egna 
regler.

Vid tillämpningen av andra stycket ska 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik vidta 
nödvändiga åtgärder för att underlätta 
samarbetet mellan unionens delegationer 
och kommissionens avdelningar.”

Vid tillämpningen av andra stycket ska 
unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik vidta 
nödvändiga åtgärder för att underlätta 
samarbetet mellan unionens delegationer 
och kommissionens avdelningar.”

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 59 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I artikel 59 ska följande punkt läggas 
till som punkt 5:

(8) I artikel 59 ska följande punkt läggas 
till som punkt 5:

'5. Om chefer för unionens delegationer 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket, ska de vända sig till
kommissionen som sin institution när
deras uppgifter som utanordnare kräver 
detta.”

”5. Om chefer för unionens delegationer 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket, ska kommissionen vara den
institution som ansvarar för fastställande, 
utövande, kontroll och bedömning av 
deras uppgifter och ansvar som 
utanordnare genom vidaredelegering.”

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 60 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8a. Följande mening ska läggas till i 
artikel 60.7 i slutet av andra stycket:
”De årliga verksamhetsrapporterna ska 
också göras tillgängliga för 
budgetmyndigheten.”

Or. en

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I avsnitt 2 ska följande artikel 60a 
läggas till:

(9) I avsnitt 2 ska följande artikel 60a 
läggas till:

”Artikel 60a ”Artikel 60a

1. Om chefer för unionens delegationer 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket ska de samarbeta nära med 
kommissionen för ett korrekt 
genomförande av budgeten, särskilt för att 
garantera att finansiella transaktioner 
genomförs lagligt och korrekt, att principen 
om sund ekonomisk förvaltning efterlevs i 
samband med förvaltningen av medlen och 
att unionens ekonomiska intressen skyddas 
effektivt.

1. Om chefer för unionens delegationer 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket ska de samarbeta nära med 
kommissionen för ett korrekt 
genomförande av budgeten, särskilt för att 
garantera att finansiella transaktioner 
genomförs lagligt och korrekt, att principen 
om sund ekonomisk förvaltning efterlevs i 
samband med förvaltningen av medlen och 
att unionens ekonomiska intressen skyddas 
effektivt.

I detta syfte ska de vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra alla situationer 
som kan äventyra kommissionens ansvar 
för genomförandet av den budget som 

I detta syfte ska de vidta nödvändiga 
åtgärder för att förhindra alla situationer 
som kan äventyra kommissionens ansvar 
för genomförandet av den budget som 
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vidaredelegerats till dem och för att 
förhindra intressekonflikter eller konflikter 
rörande prioriteringar som kan påverka 
fullgörandet av det ekonomiska 
förvaltningsansvar som vidaredelegerats 
till dem.

vidaredelegerats till dem och för att 
förhindra konflikter rörande prioriteringar 
som kan komma att påverka fullgörandet 
av det ekonomiska förvaltningsansvar som 
vidaredelegerats till dem.

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

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

2. När en chef för en av unionens 
delegationer befinner sig i en situation som 
avses i artikel 60.6 ska han eller hon 
hänskjuta ärendet till den särskilda instans 
för finansiella oegentligheter som inrättats 
enligt artikel 66.4. Den chef som berörs ska 
vidare, om det förfarande som upptäcks är 
brottsligt eller utgör bedrägeri eller 
korruption som kan skada unionens 
intressen, underrätta de myndigheter och 
instanser som utsetts i gällande 
lagstiftning.

2. När en chef för en av unionens 
delegationer befinner sig i en situation som 
avses i artikel 60.6 ska han eller hon 
hänskjuta ärendet till den särskilda instans 
för finansiella oegentligheter som inrättats 
enligt artikel 66.4. Den chef som berörs ska 
vidare, om det förfarande som upptäcks är 
brottsligt eller utgör bedrägeri eller 
korruption som kan skada unionens 
intressen, underrätta de myndigheter och 
instanser som utsetts i gällande 
lagstiftning.

3. Chefer för unionens delegationer som 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket ska två gånger om året
lämna rapporter till sin delegerade 
utanordnare så att denne kan införliva 
deras rapporter i den årliga 
verksamhetsrapport som avses i 
artikel 60.7. Den halvårsrapport som 
cheferna för unionens delegationer lägger 
fram ska innefatta information om 
effektiviteten och ändamålsenligheten hos 
de interna förvaltnings- och kontrollsystem 
som införts vid deras delegation samt 
förvaltningen av de operativa åtgärder som 
vidaredelegerats till dem.

3. Chefer för unionens delegationer som 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket ska lämna rapporter till sin 
delegerade utanordnare i form av en årlig 
verksamhetsrapport i enlighet med 
tillämpliga delar i artikel 60.7 så att denne 
kan införliva deras rapporter i den årliga 
verksamhetsrapporten. 
Delegationschefernas årliga 
verksamhetsrapporter ska, tillsammans 
med den förklaring som avses i 
artikel 66.3a, bifogas den årliga 
verksamhetsrapporten från utanordnaren 
genom delegering, som ska överlämnas 
till Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 60.7.
Delegationscheferna ska på begäran 
informera Europaparlamentets behöriga 
utskott om genomförandet av deras 
budgetuppgifter.
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En årlig delrapport som cheferna för 
unionens delegationer lägger fram ska 
innefatta information om effektiviteten och 
ändamålsenligheten hos de interna 
förvaltnings- och kontrollsystem som 
införts vid deras delegation samt 
förvaltningen av de operativa åtgärder som 
vidaredelegerats till dem.

4. Chefer för unionens delegationer som
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering enligt artikel 51 
andra stycket ska besvara varje begäran 
som den delegerade utanordnaren
framställer.”

4. Chefer för unionens delegationer som 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering enligt artikel 51 
andra stycket ska besvara varje begäran 
som kommissionens delegerade 
utanordnare och parlamentets behöriga 
utskott framställer.”

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I artikel 61.1 ska följande stycke 
läggas till:

utgår

”De skyldigheter som åligger den 
räkenskapsförare som sköter 
räkenskaperna för den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska enbart 
omfatta avdelningens budgetavsnitt, som 
genomförs av avdelningen.”

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led a
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 66 – punkt 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Artikel 66 ska ändras på följande sätt: (11) Artikel 66 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

a) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

”3a. Vid vidaredelegering till cheferna för 
unionens delegationer ska den delegerade 
utanordnaren ansvara för utformningen av 
de interna förvaltnings- och kontrollsystem 
som används samt för deras effektivitet och 
ändamålsenlighet. Cheferna för unionens 
delegationer ska ansvara för att dessa 
system inrättas och fungerar korrekt enligt 
de instruktioner som ges av den delegerade 
utanordnaren samt ansvara för 
förvaltningen av de medel och de operativa 
åtgärder som de ansvarar för inom 
delegationen.

”3a. Vid vidaredelegering till cheferna för 
unionens delegationer ska den delegerade 
utanordnaren ansvara för utformningen av 
de interna förvaltnings- och kontrollsystem 
som används samt för deras effektivitet och 
ändamålsenlighet. Cheferna för unionens 
delegationer ska ansvara för att dessa 
system inrättas och fungerar korrekt enligt 
de instruktioner som ges av den delegerade 
utanordnaren samt ansvara för 
förvaltningen av de medel och de operativa 
åtgärder som de ansvarar för inom 
delegationen. Innan de tillträder sin tjänst 
måste de gå särskilda fortbildningskurser 
om utanordnares uppgifter och ansvar 
och om budgetgenomförandet.

Cheferna för unionens delegationer ska 
rapportera om sina skyldigheter i 
överensstämmelse med första stycket i 
denna punkt i enlighet med artikel 60a. 3.

Cheferna för unionens delegationer ska 
rapportera om sina skyldigheter i 
överensstämmelse med första stycket i 
denna punkt i enlighet med artikel 60a. 3.

Varje år ska cheferna för unionens 
delegationer tillhandahålla den delegerade 
utanordnaren en förklaring om de interna 
förvaltnings- och kontrollsystemen inom 
deras delegation så att utanordnaren ska 
kunna sammanställa sin egen förklaring.”

Varje år ska cheferna för unionens 
delegationer tillhandahålla den delegerade 
utanordnaren en förklaring om de interna 
förvaltnings- och kontrollsystemen inom 
deras delegation samt om förvaltningen av 
sådan verksamhet som vidaredelegerats 
till dem och resultatet av denna så att 
utanordnaren ska kunna sammanställa sin 
egen förklaring.” Denna ska, tillsammans 
med delegationschefens årliga 
verksamhetsrapport, bifogas den årliga 
verksamhetsrapporten från utanordnaren 
genom delegering, som ska överlämnas 
till Europaparlamentet.”
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 – led b
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 66 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5:

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5:

”5. När chefer för unionens delegationer 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket ska den särskilda instans för 
undersökning av finansiella oegentligheter 
som kommissionen inrättat med stöd av 
punkt 4 i denna artikel vara behörig i 
ärenden som avses i den punkten.

”5. När chefer för unionens delegationer 
fungerar som utanordnare genom 
vidaredelegering i enlighet med artikel 51 
andra stycket ska den särskilda instans för 
undersökning av finansiella oegentligheter 
som kommissionen inrättat med stöd av 
punkt 4 i denna artikel vara behörig i 
ärenden som avses i den punkten.

Om denna instans upptäcker 
systemrelaterade fel ska den överlämna en 
rapport med sina rekommendationer till 
utanordnaren, till unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och till den utanordnare 
som kommissionen delegerat, om den 
utanordnaren inte är ifrågasatt, samt till 
internrevisorn.

Om denna instans upptäcker 
systemrelaterade fel ska den överlämna en 
rapport med sina rekommendationer till 
utanordnaren, till unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och till den utanordnare 
som kommissionen delegerat, om den 
utanordnaren inte är ifrågasatt, samt till 
kommissionens internrevisor.

På grundval av instansens yttrande får
kommissionen begära att unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i egenskap av 
tillsättningsmyndighet inleder ett 
förfarande för disciplinåtgärder eller krav 
på ekonomisk kompensation mot 
vidaredelegerade utanordnare, om 
oegentligheterna gäller de befogenheter 
som vidaredelegerats till dem från 
kommissionen. I ett sådant fall ska den 
höga representanten vidta lämpliga 
åtgärder i enlighet med 
tjänsteföreskrifterna.”

På grundval av instansens yttrande ska
kommissionen begära att unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i egenskap av 
tillsättningsmyndighet inleder ett 
förfarande för disciplinåtgärder eller krav 
på ekonomisk kompensation mot 
vidaredelegerade utanordnare, om 
oegentligheterna gäller de befogenheter 
som vidaredelegerats till dem från 
kommissionen. I ett sådant fall ska den 
höga representanten verkställa 
disciplinåtgärder och/eller ta ekonomisk 
kompensation enligt kommissionens 
rekommendation.
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Detta ska i tillämpliga delar gälla för 
medlemsstaternas myndigheter när det 
gäller utstationerad personal. 
Ursprungsmedlemsstaten ska ha ansvaret 
för alla belopp som inte återbetalats inom 
tre år efter det att ett beslut om ansvar 
fattats.”

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I artikel 85 ska följande stycken
läggas till:

(12) I artikel 85 ska följande stycke läggas 
till:

”Vid intern revision av den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska chefer 
för unionens delegationer som fungerar 
som utanordnare genom vidaredelegering 
i enlighet med artikel 51 andra stycket 
omfattas av de kontrollbefogenheter som 
kommissionens internrevisor har vad 
gäller den ekonomiska förvaltning som 
vidaredelegerats till dem.

”Kommissionens internrevisor ska ha 
samma ansvar i förhållande till 
avdelningen som avses i punkt 1 som 
denne har i förhållande till 
kommissionens avdelningar.”

Av omtanke om konsekvensen, 
ändamålsenligheten och 
kostnadseffektiviteten ska kommissionens 
internrevisor också fungera som 
internrevisor för den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder beträffande 
genomförandet av det budgetavsnitt som 
gäller denna.”

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 126 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I artikel 126.1 ska följande led d) 
läggas till:
”d) en redogörelse för ändringar i 
kapitalet som på ett detaljerat sätt visar de 
ökningar och minskningar som skett 
under året för varje pensionssystem som 
nämns i tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemännen i 
Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
i Europeiska gemenskaperna.”

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 146 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Artikel 146.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Unionens institutioner enligt 
definitionen i artikel 1.2 skall på 
Europaparlamentets begäran lägga fram 
alla uppgifter som behövs för att 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet för det berörda budgetåret 
skall fungera väl, i enlighet med 
artikel 319 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 165

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I artikel 165 ska första meningen 
ersättas med följande:

(14) I artikel 165 ska första meningen 
ersättas med följande:

”Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 53a övervaka de åtgärder som 
genomförs av mottagande tredje länder 
eller internationella organisationer.”

”Kommissionen ska övervaka de åtgärder 
som genomförs av mottagande tredje 
länder eller internationella organisationer.”

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
Artikel 185 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Artikel 185.3 ska ersättas med 
följande:

utgår

”3. Kommissionens internrevisor ska i 
förhållande till de organ som avses i 
punkt 1 ha samma befogenheter som han 
eller hon har i förhållande till unionens 
delegationer eller kommissionens egna 
avdelningar.”

Or. en


