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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. sprijină, în concordanță cu acordul la care s-a ajuns cu ocazia reuniunii cvadripartite de la 
Madrid privind înființarea și funcționarea SEAE și în conformitate cu Regulamentul 
financiar astfel cum a fost modificat în privința SEAE, crearea în bugetul 2011 a unor linii 
bugetare destinate celor trei misiuni principale desfășurate în cadrul PESC/PSAC; 
consideră că această identificare mai clară a misiunilor va crește transparența și 
responsabilizarea PESC/PSAC și va servi intereselor UE;

2. consideră, totuși, această nouă nomenclatură ca fiind o condiție preliminară minimă și 
doar un prim pas către un buget al PESC foarte detaliat care să ofere o perspectivă și o 
monitorizare completă a misiunilor desfășurate în cadrul acestei politici; este de părere că 
această nomenclatură nouă nu va periclita nici flexibilitatea indispensabilă a bugetului 
PESC, nici continuitatea acțiunilor pentru misiunile deja începute;

3. insistă asupra faptului că identificarea misiunilor importante din cadrul PESC/PSAC nu 
trebuie să fie în detrimentul informațiilor și transparenței cu privire la misiunile de o 
amploare mai mică și cu o vizibilitate politică mai scăzută;

4. consideră că prin crearea unei noi Secțiuni X în cadrul bugetului UE pentru Serviciul 
European de Acțiune Externă și prin includerea sa la rubrica 5 din bugetul general al UE, 
nu ar trebui să se ajungă la pierderea specificității reprezentanților speciali ai UE, care 
joacă un rol esențial în coordonarea și reprezentarea politicii UE în țările terțe;

5. consideră că sfera de influență a PESC depășește capitolul 19 03 al bugetului UE și că 
unele elemente ale PESC sunt răspândite în alte instrumente: reprezentanții speciali ai UE 
sau Instrumentul pentru stabilitate, de exemplu, joacă un rol care sprijină și consolidează 
obiectivele și misiunile politicii externe și de securitate comune a UE;

6. reamintește spiritul Tratatului privind funcționarea UE (TFUE), care are ca obiectiv 
transformarea codeciziei în procedură generală și care, prin analogie, duce la eliminarea 
unor clauze și proceduri specifice care s-au aplicat unor instrumente și politici în 
conformitate cu tratatul anterior și cu Acordul interinstituțional; confirmă astfel că 
dispozițiile care restricționează flexibilitatea finanțării PESC sunt în prezent lipsite de 
fundament;

7. subliniază că, având în vedere cele de mai sus și pentru a spori eficiența și 
responsabilitatea PESC, o nouă cultură a dialogului, a încrederii reciproce și schimbului 
de informații ar trebui să se extindă în domeniul relațiilor interinstituționale, atât în etapa 
de definire, cât și în etapele de evaluare a posteriori;

8. insistă încă o dată asupra faptului că PSAC este definită în TFUE ca o parte integrantă a 
PESC, conducând la o apărare comună, și că Parlamentul, în calitate de componentă a 
autorității bugetare, are dreptul să primească toate informațiile necesare evaluării corecte a 
costului PESC; consideră, prin urmare, că mecanismul Athena pentru finanțarea costurilor 
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comune ale operațiunilor UE care au implicații militare sau de apărare constituie o parte 
integrantă a PESC și că defalcarea și componentele sale detaliate ar trebui să fie incluse în 
informațiile oferite Parlamentului, atât în materie administrativă (domeniu în care 
Parlamentul deține autoritatea bugetară), cât și în materie operațională;

9. subliniază că, în contextul reflecțiilor viitoare cu privire la cadrul financiar multianual 
2014-2020, trebuie efectuată o analiză detaliată a cerințelor financiare ale PESC pe termen 
lung;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la costurile ridicate generate de măsurile adoptate 
pentru a garanta securitatea EUJUST LEX-Irak și EUPOL Afganistan, externalizate 
Comitetului director politico-militar al Parteneriatului pentru pace, și invită, așadar, Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți rentabilitatea 
utilizării resurselor UE; 
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