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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveidi un darbību saskaņā ar Madrides 
četrpusējās sarunās panākto vienošanos un saskaņā ar Finanšu regulu (kas grozīta attiecībā 
uz EĀDD) atbalsta to budžeta posteņu izveidošanu 2011. gada budžetā, kuri paredzēti 
trim galvenajiem uzdevumiem, ko veic saskaņā ar KĀDP/KDAP; uzskata, ka precīzāka 
uzdevumu noteikšana palielinās gan pārredzamību un atbildību attiecībā uz 
KĀDP/KDAP, gan kalpos ES interesēm;

2. tomēr uzskata, ka šī jaunā klasifikācija ir obligāts priekšnoteikums un pirmais solis ceļā uz 
pilnībā izstrādātu KĀDP budžetu, kas ļautu gūt pilnīgu pārskatu par saskaņā ar šo politiku 
īstenotajiem uzdevumiem un veikt izdarītā darba kontroli; uzskata, ka šāda jauna 
klasifikācija neapdraudēs ne pilnīgi nepieciešamo KĀDP budžeta elastību, ne arī iespējas 
turpināt jau uzsākto uzdevumu izpildi;

3. uzsver, ka KĀDP/KDAP galveno uzdevumu noteikšana nedrīkst kaitēt informēšanai par 
mazāka apjoma un politiski mazāk pamanāmiem uzdevumiem un to pārredzamībai;

4. uzskata, ka jaunās X sadaļas izveidei ES budžetā Eiropas Ārējās darbības dienesta 
vajadzībām un tās iekļaušanai ES vispārējā budžeta 5. pozīcijā nevajadzētu nozīmēt ES 
īpašo pārstāvju specifiskās lomas samazināšanos, jo viņiem ir izšķiroša nozīme, 
koordinējot un pārstāvot ES politiku trešās valstīs;

5. uzskata, ka KĀDP ietekmes joma pārsniedz ES budžeta 19 03. nodaļas robežas un ka daži 
KĀDP elementi tiek īstenoti ar citiem instrumentiem, piemēram, svarīga loma ir ES 
īpašajiem pārstāvjiem vai Stabilitātes instrumentam, kuri kalpo ES kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas mērķiem un uzdevumiem un palielina to nozīmi;

6. atgādina Līguma par ES darbību (LESD) garu un to, ka šā Līguma mērķis ir par visplašāk 
izmantojamo padarīt koplēmuma procedūru, kā arī, pēc analoģijas, atcelt īpašās klauzulas 
un procedūras, kuras līdz šim tika piemērotas dažiem instrumentiem vai politikas 
virzieniem saskaņā ar iepriekšējo Līgumu un Iestāžu nolīgumu; līdz ar to apstiprina, ka 
par nepamatotiem kļuvuši noteikumi, ar kuriem ierobežo KĀDP finansējuma elastību;

7. uzsver, ka saskaņā ar iepriekš minēto un lai uzlabotu KĀDP efektivitāti un palielinātu 
atbildību, iestāžu attiecībās beidzot vajadzētu ieviesties jaunai dialoga, savstarpējas 
uzticēšanās un informācijas apmaiņas kultūrai, kas būtu attiecināma gan uz uzdevumu 
noteikšanas, gan īstenošanas un a posteriori novērtēšanas posmiem;

8. vēlreiz uzsver, ka Līgumā par ES darbību KDAP ir definēta kā KĀDP neatņemama daļa, 
no kā izriet kopējas aizsardzības princips, un ka Parlaments kā viena no budžeta 
lēmējiestādēm ir tiesīgs saņemt visu nepieciešamo informāciju KĀDP izmaksu pienācīgai 
novērtēšanai; tādēļ uzskata, ka ATHENA mehānisms par to ES operāciju kopējo izmaksu 
finansēšanu, kurām ir militāra vai aizsardzības ietekme, ir KĀDP neatņemama sastāvdaļa 
un ka tā sadalījumam un precīzām detaļām vajadzētu būt daļai no Parlamentam 



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

LV

sniedzamās informācijas gan administratīvā ziņā (kad Parlaments ir budžeta lēmējiestāde), 
gan darbības ziņā;

9. uzsver, ka saistībā ar turpmākām pārdomām par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam ir nepieciešams veikt rūpīgu analīzi par KĀDP ilgtermiņa finanšu 
vajadzībām.

10. pauž bažas par augstajām izmaksām, kas saistītas ar EUJUST LEX misijas Irākā un 
EUPOL misijas Afganistānā drošības nodrošināšanas pasākumiem (tas ir ārpakalpojums, 
ko sniedz privāti militāri un drošības uzņēmumi), un tāpēc aicina Savienības augsto 
pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos/priekšsēdētāja vietnieci attiecīgi rīkoties, 
lai uzlabotu ES resursu izmantošanas efektivitāti.
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