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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atsižvelgdamas į keturšalio dialogo metu Madride pasiektą susitarimą dėl Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT) sukūrimo ir veikimo ir į Finansinį reglamentą, iš dalies pakeistą 
atsižvelgiant į EIVT, remia biudžeto punktų, skirtų trims pagrindinėms pagal 
BUSP / BSGP vykdomoms misijoms, sukūrimą 2011 m. biudžete; mano, kad dėl šio 
patobulinto misijų identifikavimo bus padidintas BUSP / BSGP skaidrumas ir 
atskaitomybė ir tai pasitarnaus ES interesams;

2. vis dėlto laikosi nuomonės, kad ši nomenklatūra yra būtina sąlyga ir tik pirmas žingsnis 
kuriant visiškai detalų BUSP biudžetą, kuris sudarytų sąlygas visapusiškai pagal šią 
politiką vykdomų misijų apžvalgai ir tolesniems veiksmams; mano, kad tokia nauja 
nomenklatūra neturės neigiamos įtakos nei būtinam BUSP biudžeto lankstumui, nei jau 
vykdomų misijų veiksmų tęsimui;

3. pabrėžia, kad pagrindinių BUSP / BSGP misijų nustatymas neturi daryti neigiamos įtakos 
su mažesnio masto ir politinio matomumo misijomis susijusiai informacijai ir skaidrumui;

4. mano, kad naujo ES biudžeto X skirsnio, skirto Europos išorės veiksmų tarnybai, 
sukūrimas ir jo įtraukimas į ES bendrojo biudžeto 5 išlaidų kategoriją neturėtų skatinti ES 
specialiųjų įgaliotinių, kurie atlieka pagrindinį vaidmenį koordinuodami ES politiką 
trečiosiose šalyse ir jai atstovaudami, specifiškumo praradimo;

5. mano, kad BUSP įtakos sfera yra platesnė negu numatyta pagal ES biudžeto 19 03 skyrių 
ir kad kai kurių BUSP elementų esama kitose priemonėse: pvz., ES specialieji įgaliotiniai 
arba Stabilumo priemonė atlieka vaidmenį, kuris tarnauja ES bendros užsienio ir saugumo 
politikos tikslams ir misijoms bei juos stiprina;

6. primena Sutarties dėl ES veikimo (SESV), kuria siekiama bendro sprendimo procedūrą 
padaryti įprasta procedūra, ir dėl kurios panaikinamos konkrečios išlygos ar procedūros, 
kurios buvo taikomos kai kurioms priemonėms ar politikos kryptims pagal buvusią Sutartį 
ir tarpinstitucinį susitarimą, dvasią; patvirtina, kad nuostatos, pagal kurias apribojamas 
BUSP finansavimo lankstumas, dabar neturi pagrindo;

7. pabrėžia, kad atsižvelgiant į minėtas pastabas ir siekiant stiprinti BUSP veiksmingumą ir 
atskaitomybę, palaikant tarpinstitucinius santykius galiausiai turėtų įsivyrauti nauja 
dialogo, abipusio pasitikėjimo ir keitimosi informacija kultūra tiek politikos apibrėžimo 
etapu, tiek vykdymo ir a posteriori vertinimo etapais;

8. dar kartą pabrėžia, kad BSGP SESV yra apibrėžta kaip sudėtinė BUSP dalis, kuria 
skatinama bendra gynyba, ir kad Parlamentas, kaip biudžeto vykdymo institucijos 
padalinys, turi teisę gauti visą informaciją, kuri būtina tinkamam BUSP išlaidų 
įvertinimui; taigi laikosi nuomonės, kad „Athena mechanizmas“, skirtas ES karinio ar 
gynybinio pobūdžio operacijų bendrų išlaidų finansavimui, yra neatskiriama BUSP dalis ir 
kad jo suskirstymas ir elementų detalės turėtų būti Parlamentui teikiamos informacijos 
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dalis, kiek tai susiję su administraciniu (kai Parlamentas yra biudžeto valdymo institucija) 
ir veiklos aspektais;

9. pabrėžia, kad būsimų svarstymų apie 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą metu 
turi būti atlikta išsami ilgalaikių BUSP finansinių poreikių analizė.

10. reiškia susirūpinimą dėl didelių sąnaudų, susijusių su privatiems saugumo ir karinių 
paslaugų teikėjams nukreiptomis priemonėmis, priimtomis siekiant užtikrinti misijos Irake 
EUJUST LEX ir misijos Afganistane EUPOL saugumą, ir todėl ragina Vyriausiąją 
įgaliotinę-Komisijos pirmininko pavaduotoją imtis tinkamų veiksmų siekiant 
ekonomiškiau naudoti ES išteklius.
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