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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásáról és működéséről szóló négyoldalú 
madridi megbeszéléseken elért megállapodásnak megfelelően és az EKSZ tekintetében 
módosított költségvetési rendelettel összhangban támogatja a KKBP/KBVP keretében 
végrehajtandó három legfontosabb misszió számára elkülönített költségvetési tételek 
létrehozását a 2011-es évre vonatkozó költségvetésben; úgy véli, hogy a missziók 
azonosításának ilyen módon történő nemcsak a KKBP/KBVP átláthatóságát és 
elszámoltathatóságát növeli, hanem az EU érdekeit is szolgálja;

2. úgy véli azonban, hogy ez az új nómenklatúra csupán minimális előfeltételt jelent és csak 
az első lépés egy olyan, teljes mértékben részletezett KKBP-költségvetés irányába, amely 
teljes áttekintést nyújt az e szakpolitika keretében végrehajtott missziókról és nyomon 
követi azokat; véleménye szerint az új nómenklatúra nem veszélyezteti sem a KKBP 
költségvetésének elengedhetetlen rugalmasságát, sem a már megkezdett missziókkal 
kapcsolatos fellépések folytonosságát;

3. hangsúlyozza, hogy a fontosabb KKBP/KBVP missziók azonosítása nem történhet a 
kisebb léptékű és politikailag kevésbé szem előtt lévő missziókkal kapcsolatos 
információk és átláthatóság rovására;

4. úgy véli, hogy az uniós költségvetés új, az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó X. 
szakaszának létrehozása és az EU általános költségvetésének 5. fejezetébe történő 
beillesztése nem eredményezheti az EU különleges képviselői által betöltött sajátos 
hatáskör megszűnését, akik vezető szerepet játszanak az uniós politika harmadik 
országokban történő összehangolásában és képviseletében;

5. úgy véli, hogy a KKBP befolyási köre túlmutat csupán az uniós költségvetés 19 03. 
alcímén, és hogy a KKBP bizonyos elemei egyéb eszközökben találhatók: az EU 
különleges képviselői és a stabilitási eszköz például olyan szerepet játszik, amely az EU 
közös kül- és biztonságpolitikájának céljait és misszióit szolgálja és erősíti;

6. emlékeztet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) szellemére, amelynek 
értelmében a Szerződés célja, hogy az együttdöntési eljárást tegye az általános eljárássá, 
ezáltal megszüntetve az előző Szerződés és az intézményközi megállapodás értelmében 
bizonyos eszközök és politikák esetében alkalmazott különleges záradékokat vagy 
eljárásokat; ezennel megerősíti, hogy a KKBP finanszírozásának rugalmasságát korlátozó 
rendelkezések immár alaptalanná váltak;

7. hangsúlyozza, hogy a fentiekkel összhangban és a KKBP hatékonyságának és 
elszámoltathatóságának javítása érdekében, újfajta párbeszédkultúrának, kölcsönös 
bizalomnak és információcserének kell kialakulnia az intézményközi kapcsolatokban 
mind a meghatározás, mind a végrehajtás és az utólagos értékelés szakaszában;

8. újra hangsúlyozza, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés a KBVP-t a KKBP 



PE452.859v02-00 4/5 AD\855083HU.doc

HU

szerves részeként határozza meg, ami közös védelmet eredményez, továbbá hogy a 
költségvetési hatóság egyik ágaként a Parlament jogosult megkapni a KKBP költségeinek 
megfelelő értékeléséhez szükséges valamennyi információt; ezért úgy véli, hogy a katonai 
vagy védelmi vonzatú uniós műveletek közös költségeinek finanszírozására vonatkozó 
ATHENA-mechanizmus a KKBP szerves része, továbbá hogy részletes lebontásának és 
elemeinek a Parlament számára nyújtott információ részét kell képezniük mind igazgatási 
(ahol a Parlament rendelkezik költségvetési hatósági jogkörrel), mind működési 
tekintetben;

9. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel 
kapcsolatos jövőbeli mérlegelés keretében részletesen elemezni kell a KKBP hosszú távú 
finanszírozási követelményeit;

10. aggályosnak tartja a katonai és biztonsági magánvállalatokhoz (PMSC) kiszervezett 
EUJUST LEX-Irak és EUPOL Afganisztán biztonságának szavatolása érdekében 
elfogadott intézkedésekből származó magas költségeket, ezért felkéri a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőt/a Bizottság alelnökét, hogy tegye meg a megfelelő 
lépéseket az uniós források költséghatékonyságának növelése érdekében.
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