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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje v souladu s dohodou o zřízení a fungování Evropské služby pro vnější činnost 
(ESVČ), které bylo dosaženo v rámci čtyřstranného jednání v Madridu, a v souladu s 
finančním nařízením upraveným v souvislosti s ESVČ vytvoření rozpočtové položky v 
rámci rozpočtu na rok 2011, která bude vyhrazena pro tři hlavní mise prováděné v rámci 
SZBP / SBOP; je toho názoru, že tato lepší identifikace misí zvýší transparentnost a posílí 
odpovědnost SZBP / SBOP vůči veřejnosti a zajistí, aby mise sloužily zájmu EU;

2. považuje nicméně tuto novou nomenklaturu za minimální předpoklad a pouze první krok 
směrem ke zcela podrobnému rozpočtu SZBP, který zajistí celkový přehled misí 
uskutečňovaných v rámci této politiky a zajistí, aby bylo možné na tyto mise navázat; je 
toho názoru, že tato nová nomenklatura neohrozí nezbytně nutnou flexibilitu rozpočtu 
vyhrazeného na SZBP, ani kontinuitu opatření v rámci již zahájených misí;

3. zdůrazňuje, že identifikace hlavních misí SZBP/ SBOP nesmí mít negativní dopad na 
poskytování informací týkajících se menších misí nebo misí menšího politického 
významu, ani na jejich transparentnost;

4. domnívá se, že vytvoření nového oddílu X v rámci rozpočtu EU pro Evropskou službu pro 
vnější činnost a jeho začlenění do okruhu 5 souhrnného rozpočtu EU by nemělo vést k 
tomu, aby zvláštní zástupci EU, kteří hrají klíčovou úlohu při koordinaci a provádění 
politiky EU ve třetích zemích, ztratili své specifické postavení;

5. je toho názoru, že působnost SZBP přesahuje pouze kapitolu 19 03 rozpočtu EU a některé 
prvky SZBP se vyskytují v jiných nástrojích: zvláštní zástupci EU nebo nástroj stability 
například hrají úlohu, která slouží ve prospěch cílů a misí společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky EU a posiluje je;

6. připomíná základní myšlenku Smlouvy o fungování EU (SFEU), jejímž cílem je udělat z 
postupu spolurozhodování obecný postup a která analogicky vede ke zrušení specifických 
doložek nebo postupů, které se vztahovaly na některé nástroje nebo politiky podle 
předchozí Smlouvy nebo interinstitucionální dohody; potvrzuje tedy, že ustanovení 
omezující flexibilitu financování SZBP jsou nyní neopodstatněná;

7. zdůrazňuje, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s cílem posílit účinnost SZBP 
a odpovědnost za ni, by se měla v rámci interinstitucionálních vztahů definitivně 
prosazovat nová kultura dialogu, vzájemná důvěra a výměna informací, a to jak při 
navrhování této politiky, tak i při jejím provádění a následném hodnocení;

8. opětovně zdůrazňuje, že SBOP je ve Smlouvě o fungování EU definována jako nedílná 
součást SZBP, která vede ke společné obraně, a že Parlament v rámci svých pravomocí 
jako jeden z rozpočtových orgánů má nárok dostávat informace, které jsou nezbytné k 
řádnému hodnocení nákladů spojených s SZBP; domnívá se proto, že mechanismus 
Athena pro financování společných nákladů na operace EU vojenské nebo obranné 
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povahy by měl být nedílnou součástí SZBP a rozdělení a podrobný popis těchto nákladů 
by měly tvořit součást informací poskytovaných Parlamentu, ať už se jedná o správní 
hledisko (kde Parlament jedná jako rozpočtový orgán) nebo o hledisko provozní;

9. zdůrazňuje, že s ohledem na budoucí přehodnocení víceletého finančního rámce na období 
2014–2020 je třeba provést důkladnou analýzu finančních požadavků SZBP v 
dlouhodobém výhledu;

10. vyjadřuje znepokojení nad vysokými náklady vyplývajícími z opatření pro zajišťování 
bezpečnosti integrované policejní mise „EUJUST LEX-Iraq“ a policejní mise „EUPOL 
Afghanistan“, jež byla svěřena soukromým poskytovatelům bezpečnostních a vojenských 
služeb PMSC, a vyzývá proto, aby byly přijaty vhodné kroky, které povedou ke zlepšení 
efektivnosti nákladů hrazených z prostředků EU.
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