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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подкрепя създаването в бюджета за 2011 г. на бюджетни позиции, посветени на 
трите основни мисии, проведени в рамките на ОВППС/ОПСО, съгласно 
постигнатото в четиристранната процедура в Мадрид споразумение относно 
създаването и функционирането на Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) и съгласно Финансовия регламент, както е изменен относно ЕСВД; счита, 
че това подобрено идентифициране на мисиите ще увеличи както прозрачността, 
така и отчетността на ОВППС/ОПСО и ще послужи на интересите на ЕС;

2. въпреки това разглежда тази нова номенклатура като минимална предпоставка и 
само първа стъпка към цялостен подробен бюджет за ОВППС, който би дал 
възможност за всеобхватен преглед и проследяване на мисиите, провеждани в 
рамките на тази политика; счита, че подобна нова номенклатура няма да застраши 
нито необходимата гъвкавост на бюджета на ОВППС, нито приемствеността в 
действията при мисиите, които са вече в ход;

3. подчертава, че идентифицирането на основни мисии по ОВППС/ОПСО не трябва да 
бъде в ущърб на информацията и прозрачността относно мисии с по-малък мащаб и 
по-малка политическа видимост;

4. счита, че създаването на нов раздел Х в бюджета на ЕС за Европейската служба за 
външна дейност и включването му по функция 5 в общия бюджет на ЕС не следва 
да доведе до загуба на специфичността на специалните представители на ЕС, които 
играят ключова роля при координирането и представянето на политиката на ЕС в 
трети държави;

5. счита, че сферата на влияние на ОВППС не се ограничава само до обхвата на глава 
19 03 от бюджета на ЕС и че някои елементи от ОВППС са разпространени в други 
инструменти: например специалните представители на ЕС или Инструментът за 
стабилност играят роля, която обслужва и подкрепя целите и мисиите в рамките на 
общата външна политика и политика на сигурност на ЕС;

6. припомня духа на Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), който цели да
превърне съвместното вземане на решение в използвана в общия случай процедура 
и който по аналогия сочи към премахване на специфични разпоредби или 
процедури, които се прилагаха към някои инструменти или политики съгласно 
предишния Договор и Междуинституционалното споразумение; с настоящото 
потвърждава, че разпоредбите, ограничаващи гъвкавостта на финансирането на 
ОВППС, понастоящем са неоснователни;

7. подчертава, че съгласно горепосоченото и за да се увеличи ефикасността и 
отчетността на ОВППС, междуинституционалните отношения трябва най-накрая да 
бъдат проникнати от нова култура на диалог, взаимно доверие и обмен на 
информация както на етапа на дефиниране, така и на етапа на провеждане и на 
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етапа на последваща оценка;

8. подчертава отново, че в ДФЕС ОПСО се определя като неразделна част от ОВППС, 
която води до обща отбрана, и че Парламентът в качеството си на направление на 
бюджетния орган има право да получава цялата необходима информация за 
подходящо оценяване на разходите за ОВППС; следователно счита, че механизмът 
Athena за финансиране на общите разходи за операциите на ЕС с военни или 
отбранителни последствия е неразделна част от ОВППС и че неговото 
разпределение и подробностите за неговите елементи следва да бъдат част от 
информацията, която се предоставя на Парламента, както в административно 
отношение (където Парламентът има бюджетни правомощия), така и в оперативно 
отношение;

9. подчертава, че в контекста на бъдещите размишления относно Многогодишната 
финансова рамка 2014—2020 г. трябва да бъде проведен подробен анализ на 
финансовите изисквания за ОВППС в дългосрочен план;

10. изразява загриженост относно високите разходи, възникващи във връзка с приетите 
мерки за гарантиране на сигурността на интегрираната мисия на ЕС за спазване на 
правовия ред в Ирак (EUJUST LEX-IRAQ) и полицейската мисия на ЕС в 
Афганистан (EUPOL AFGHANISTAN), възложени на външни частни дружества в 
областта на сигурността и военното дело, и поради това приканва върховния 
представител/заместник председател да предприеме съответни стъпки за 
подобряване на разходната ефективност по отношение на ресурсите на ЕС.
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