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OPINIA
Komisji Budżetowej

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego 
dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z częścią II sekcją G 
pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
(2010/2124(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberto Gualtieri
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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. popiera, zgodnie z porozumieniem osiągniętym podczas rozmów czterostronnych w 
Madrycie w sprawie ustanowienia i funkcjonowania ESDZ oraz rozporządzeniem 
finansowym zmienionym w odniesieniu do ESDZ, utworzenie w budżecie na 2011 r. 
pozycji przeznaczonych na trzy główne misje prowadzone w ramach WPZiB/WPBiO; 
wierzy, że ten lepszy sposób wyznaczania misji zwiększy zarówno przejrzystość, jak i 
odpowiedzialność w zakresie WPZiB/WPBiO oraz będzie służyć interesom UE;

2. uważa jednak, że to nowe nazewnictwo jest minimalnym warunkiem wstępnym i jedynie 
pierwszym krokiem ku szczegółowemu budżetowi WPZiB, który umożliwiłby pełny 
przegląd misji prowadzonych w ramach tej polityki oraz opracowywanie działań 
następczych; jest zdania, że takie nowe nazewnictwo nie zagrozi ani niezbędnej 
elastyczności budżetu WPZiB, ani ciągłości już rozpoczętych misji;

3. podkreśla, że określanie głównych misji WPZiB/WPBiO nie może wpływać ujemnie na 
poziom informowania o misjach o węższym zakresie i mniejszej rozpoznawalności 
politycznej oraz na ich przejrzystość;

4. uważa, że utworzenie nowej sekcji X budżetu UE dotyczącej Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych oraz włączenie jej do działu 5 budżetu ogólnego UE nie powinno 
doprowadzić do zatarcia się szczególnego charakteru specjalnych przedstawicieli UE, 
którzy odgrywają decydującą rolę w koordynacji i reprezentowaniu polityki UE w krajach 
trzecich;

5. uważa, że sfera wpływu WPZiB wychodzi poza sam rozdział 19 03 budżetu UE oraz że 
niektóre elementy WPZiB należą do innych instrumentów: przykładowo specjalni 
przedstawiciele UE lub Instrument na rzecz stabilności przyczyniają się do spełniania 
celów i realizowania misji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

6. przypomina ducha Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), który zmierza do uczynienia 
ze współdecyzji ogólnej procedury oraz który, przez analogię, prowadzi do zniesienia 
specjalnych klauzul lub procedur mających zastosowanie do niektórych instrumentów lub 
strategii politycznych w ramach poprzedniego traktatu i porozumienia 
międzyinstytucjonalnego; potwierdza niniejszym, że przepisy ograniczające elastyczność 
finansowania WPZiB są teraz bezpodstawne;

7. podkreśla, że zgodnie z powyższym i w celu wzmocnienia skuteczności i 
odpowiedzialności w zakresie WPZiB nowa kultura dialogu, wzajemnego zaufania i 
wymiany informacji powinna wreszcie zawładnąć stosunkami międzyinstytucjonalnymi, 
zarówno na etapie określania zadań, jak i na etapie ich realizacji i oceny a posteriori;

8. raz jeszcze podkreśla, że WPBiO jest określona w TFUE jako integralna część WPZiB, 
prowadząca do wspólnej obrony, oraz że Parlament, jako organ władzy budżetowej, jest 
uprawniony do otrzymywania wszystkich informacji niezbędnych do właściwej oceny 
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kosztów WPZiB; jest zatem zdania, że mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych 
kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne 
(Athena) jest nieodłączną częścią WPZiB oraz że jego podział i poszczególne elementy 
powinny być częścią informacji przekazywanych Parlamentowi, zarówno jeśli chodzi o 
kwestie administracyjne (w odniesieniu do których Parlament jest organem władzy 
budżetowej), jak i o operacje;

9. podkreśla, że w kontekście przyszłych refleksji na temat wieloletnich ram finansowych 
2014-2020 należy przeprowadzić dogłębną analizę długoterminowych potrzeb 
finansowych w zakresie WPZiB;

10. wyraża zaniepokojenie wysokimi kosztami wynikającymi ze środków przyjętych w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku 
dotyczącej państwa prawnego (EUJUST LEX-IRAQ) i misji policyjnej Unii Europejskiej 
w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN), realizowanych przez prywatne agencje 
wojskowe i ochrony (PMSC), i w związku z tym wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do podjęcia odpowiednich działań w celu 
zwiększenia wydajności zasobów UE. 
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