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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υποστηρίζει, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη με τον τετραμερή διάλογο στη 
Μαδρίτη σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕΥΕΔ και σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό όπως τροποποιήθηκε όσον αφορά την ΕΥΕΔ, τη δημιουργία 
κονδυλίων στον προϋπολογισμό 2011 αφιερωμένων στις τρεις μείζονες αποστολές που 
εκτελούνται δυνάμει της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· πιστεύει ότι αυτός ο βελτιωμένος 
προσδιορισμός αποστολών θα σημάνει τόσο περισσότερη διαφάνεια όσο και καλύτερη 
απόδοση λογαριασμών της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ΕΕ·

2. θεωρεί ωστόσο αυτή τη νέα ονοματολογία ελάχιστη προϋπόθεση και μόνον ένα πρώτο 
βήμα προς έναν απολύτως λεπτομερή προϋπολογισμό ΚΕΠΠΑ ο οποίος θα επιτρέπει 
πλήρη επισκόπηση των αποστολών που διεξάγονται δυνάμει της εν λόγω πολιτικής και 
παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται σε αυτές· είναι της γνώμης ότι αυτή η νέα 
ονοματολογία δεν θα θέσει εν κινδύνω ούτε την απαραίτητη ευελιξία του 
προϋπολογισμού ΚΕΠΠΑ ούτε τη συνέχεια δράσης για αποστολές που είναι εν εξελίξει·

3. τονίζει ότι ο προσδιορισμός μειζόνων αποστολών ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ δεν πρέπει να είναι εις 
βάρος της πληροφόρησης και της διαφάνειας όσον αφορά αποστολές μικρότερης 
κλίμακας και χαμηλότερου πολιτικού επιπέδου ως προς την ορατότητα·

4. θεωρεί ότι η δημιουργία νέου Τμήματος X του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η ένταξή του στον τομέα 5 του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε απώλεια του ειδικού χαρακτήρα που 
έχουν οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ, οι οποίοι διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στον 
συντονισμό και την εκπροσώπηση της πολιτικής της ΕΕ σε τρίτα κράτη·

5. πιστεύει ότι η σφαίρα επιρροής της ΚΕΠΠΑ υπερβαίνει το κεφάλαιο just 19 03 του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι κάποια στοιχεία της ΚΕΠΠΑ ευρίσκονται ενταγμένα σε 
άλλους μηχανισμούς: επί παραδείγματι οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ ή το μέσο 
σταθερότητας διαδραματίζουν ρόλο που υπηρετεί και ενισχύει τους στόχους και τις 
αποστολές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ·

6. υπενθυμίζει το πνεύμα της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), το οποίο 
αποσκοπεί να αναγάγει τη συναπόφαση σε γενική διαδικασία και το οποίο κατ' αναλογία 
οδηγεί στην άρση ειδικών ρητρών ή διαδικασιών που ίσχυαν για μερικούς μηχανισμούς ή 
πολιτικές δυνάμει της προηγουμένης Συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας· 
επιβεβαιώνει δια του παρόντος ότι οι διατάξεις που επέβαλλαν περιορισμούς στην 
ευελιξία της χρηματοδότησης της ΚΕΠΠΑ είναι πλέον αβάσιμες.

7. υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο και για να τονωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η υποχρέωση της ΚΕΠΠΑ σε απόδοση λογαριασμών οι 
διοργανικές σχέσεις πρέπει να διέπονται από ένα νέο πνεύμα διαλόγου, αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο στη φάση ορισμού της όσο και στις 
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φάσεις της εκτέλεσης και της εκ των υστέρων αποτίμησης·

8. τονίζει για μία εισέτι φορά ότι η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) 
ορίζεται στην ΣΛΕΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της ΚΕΠΠΑ, το οποίο οδηγεί σε κοινή 
άμυνα και ότι το Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητά του ως ενός σκέλους της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για την ορθή αποτίμηση του κόστους της ΚΕΠΠΑ· θεωρεί συνεπώς ότι ο μηχανισμός 
ΑΘΗΝΑ για τη χρηματοδότηση του κοινού κόστους των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν 
στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα συνιστά αναπόσπαστο μέρος της 
ΚΕΠΠΑ και ότι η ανάλυσή του και τα λεπτομερή συστατικά μέρη του πρέπει να 
εγγράφονται στις πληροφορίες που δίδονται στο Κοινοβούλιο, τόσο ως προς το 
διοικητικό σκέλος τους (όπου το Κοινοβούλιο αποτελεί την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή) όσο και ως προς το επιχειρησιακό σκέλος τους·

9. υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του μελλοντικού προβληματισμού με θέμα το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 χρειάζεται να διεξαχθεί σε μακροπρόθεσμη κλίμακα 
εμπεριστατωμένη ανάλυση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων της ΚΕΠΠΑ·

10. εκφράζει τη ανησυχία του για το υψηλό κόστος που προκύπτει εξαιτίας των μέτρων τα 
οποία εγκρίθηκαν για την εγγύηση της ασφάλειας των αποστολών EUJUST LEX-IRAQ 
και EUPOL AFGHANISTAN και τα οποία ανατέθηκαν μέσω υπεργολαβίας σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στρατιωτικών καθηκόντων και ασφάλειας (PMSC), και καλεί κατά συνέπεια 
τον ΥΕ/ΑΠ να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του 
κόστους των πόρων της ΕΕ.
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