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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wenst, in de lijn van het vergelijk als resultaat van het 4-partijenoverleg in Madrid over de 
oprichting en werking van de Europese Dienst voor extern optreden, en in 
overeenstemming met het financieel reglement zoals voor de EDEO aangepast, dat er in 
de begroting 2011 begrotingsposten voor de 3 voornaamste opdrachten van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-, en veiligheids- en defensiebeleid komen 
(GBVB/GVDB); denkt dat een betere herkenbaarheid van de opdrachten zowel de 
doorzichtigheid, als de verantwoording van het GBVB/GVDB verbetert en de belangen 
van de Europese Unie dient;

2. beschouwt de nieuwe begrotingsnomenclatuur wel als minimum eerste vereiste, en niet 
meer dan een eerste stap in de richting van een volledig gedetailleerde GBVB-begroting, 
die een compleet overzicht van de werkzaamheden geeft die volgens het beleid uitgevoerd 
zijn, en hun verder vervolg mogelijk maakt; meent dat de nieuwe nomenclatuur noch de 
onontbeerlijke flexibiliteit van de GBVB-begroting noch de samenhang in de voortzetting 
van opdrachten die al aangevat zijn, in gevaar brengt;

3. benadrukt dat de herkenbaarheid van belangrijke GBVB/GVDB-opdrachten niet ten koste 
mag gaan van informatie over en doorzichtigheid van kleinere en politiek minder 
opvallende opdrachten mag gaan;

4. meent dat de invoering van een nieuwe afdeling X voor de Europese Dienst voor extern 
optreden, en haar onderbrenging in deel 5 van de algemene EU-begroting niet tot gevolg 
mag hebben dat de specifieke taakomschrijving van de speciale vertegenwoordigers van 
de Europese Unie verloren gaat, aangezien ze in de EU-beleidsvoering een centrale 
coördinerende en vertegenwoordigende rol in derde landen te vervullen hebben;

5. meent dat de reikwijdte van het GBVB verdergaat dan alleen het hoofdstuk 19 03 van de 
EU-begroting heen grijpt, en dat een aantal onderdelen van de beleidsvoering in andere 
beleidsinstrumenten verspreid liggen: de speciale vertegenwoordigers van de Europese 
Unie of het stabiliteitsinstrument bijvoorbeeld vervullen een rol die de doelstellingen en 
opdrachten van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid dient en grotere 
nadruk verleent;

6. brengt de geest van het verdrag over de werking van de Europese Unie in herinnering, dat 
de medebeslissingsprocedure tot algemene procedure wil verheffen, en bij analogie 
aanleiding tot opwaardering van een aantal specifieke bepalingen of procedures geeft die 
volgens het vorig Verdrag en het Interinstitutioneel Akkoord voor bepaalde 
beleidsonderdelen of -instrumenten gelden; bevestigt daarmee dat de bepalingen die 
flexibiliteit in de financiering van het GBVB beperken, nu elke grond missen;

7. benadrukt, in de lijn van wat voorafgaat en in het belang van de doeltreffendheid en 
verantwoording van het GBVB, dat de interinstitutionele betrekkingen nu voorgoed in een 
nieuwe cultuur van dialoog, wederzijds vertrouwen en uitwisseling van informatie moeten 
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plaatsvinden, zowel in het verkennend als het uitvoerend en naderhand het evaluerend 
stadium;

8. benadrukt nogmaals dat het verdrag over de werking van de Europese Unie het GVDB als 
integraal deel van het GBVB ziet, dat een gemeenschappelijke defensie tot stand brengt, 
en dat het Europees Parlement als onderdeel van de begrotingsautoriteit aanspraak op alle 
nodige informatie heeft om zich een gedegen oordeel over de kosten van het GBVB te 
kunnen vormen; meent dan ook dat de Athena-financieringsprocedure voor de 
gemeenschappelijke kosten van EU-operaties met militaire of verdedigingstechnische 
implicaties een integrerend deel van het GBVB vertegenwoordigt en dat haar uitsplitsing 
en uitvoerig gedocumenteerde bestanddelen onderdeel van de informatie aan het Europees 
Parlement moeten vormen, zowel in administratief (gezien de begrotingsbevoegdheid van 
het Europees Parlement) als in operationeel opzicht;

9. benadrukt dat er, in het kader van de komende reflectie over het meerjarig financieel kader 
2014-2020, een diepgaande analyse van de financiële behoeften van het GBVB op lange 
termijn moet plaatsvinden;

10. uit zijn bezorgdheid over de hoge kosten van de maatregelen die zijn goedgekeurd voor 
het waarborgen van de veiligheid van EUJUST-LEX-Irak en EUPOL Afghanistan, zoals 
uitbesteed aan PMSC, en verzoekt de hoge vertegenwoordiger/ondervoorzitter in dit 
verband de nodige stappen te zetten om de kosten-efficiëntie van de EU-middelen te 
verbeteren.
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