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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje v zmysle dohody, ktorá sa dosiahla počas štvorstranného dialógu v Madride 
o zriadení a fungovaní ESVČ, a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách v znení 
úprav uskutočnených so zreteľom na ESVČ, vytvorenie rozpočtových položiek v rozpočte 
na rok 2011, ktoré budú vyhradené pre tri hlavné misie realizované v rámci SZBP/SBOP; 
je presvedčený, že toto kvalitnejšie vymedzenie misií zvýši transparentnosť 
a zodpovednosť SZBP/SBOP a poslúži záujmom EÚ;

2. považuje však túto novú nomenklatúru za minimálny predpoklad a iba prvý krok smerom 
k skutočne podrobnému rozpočtu SZBP, ktorý by umožňoval celkový prehľad 
a sledovanie misií vykonávaných v rámci tejto politiky; zastáva názor, že takáto nová 
nomenklatúra neohrozí ani nevyhnutnú pružnosť v rámci rozpočtu pre SZBP, ani 
kontinuitu misií, ktoré už začali;

3. zdôrazňuje, že vymedzenie hlavných misií v rámci SZBP/SBOP nesmie ísť na úkor 
informovanosti a transparentnosti, pokiaľ ide o misie menšieho rozsahu, ktoré sú politicky 
menej viditeľné;

4. domnieva sa, že vytvorenie nového oddielu X v rozpočte EÚ pre Európsku službu 
pre vonkajšiu činnosť a jeho začlenenie do okruhu 5 všeobecného rozpočtu EÚ by nemalo 
viesť k tomu, aby došlo k strate špecifického určenia osobitných zástupcov EÚ, ktorí 
zohrávajú zásadnú úlohu pri koordinácii politiky EÚ a zastúpení v tretích krajinách;

5. je presvedčený, že sféra vplyvu SZBP presahuje rámec samotnej kapitoly 19 03 rozpočtu 
EÚ a že niektoré prvky SZBP sú rozptýlené v iných nástrojoch: napríklad osobitní 
zástupcovia EÚ alebo nástroj stability zohrávajú úlohu, ktorá napomáha a posilňuje ciele 
a misie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ;

6. pripomína ducha Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktorej cieľom je dosiahnuť, aby sa 
zo spolurozhodovania stal všeobecný postup, a ktorá analogicky vedie k zrušeniu 
špecifických doložiek alebo postupov, ktoré sa podľa predchádzajúcej zmluvy 
a medziinštitucionálnej dohody uplatňovali na niektoré nástroje alebo politiky; potvrdzuje, 
že ustanovenia obmedzujúce pružnosť vo financovaní SZBP sú teraz nepodložené;

7. zdôrazňuje, že v súlade s uvedenými skutočnosťami a v záujme posilnenia efektívnosti 
SZBP a zodpovednosti za ňu by nová kultúra dialógu, vzájomná dôvera a výmena 
informácií mali konečne preniknúť do medziinštitucionálnych vzťahov pri navrhovaní 
tejto politiky, pri jej uskutočňovaní i následnom hodnotení;

8. opätovne zdôrazňuje, že SBOP je definovaná v ZFEÚ ako neoddeliteľná súčasť SZBP 
vedúca k spoločnej obrane a že Parlament v rámci svojej právomoci ako zložka 
rozpočtového orgánu má právo na všetky informácie potrebné na náležité posúdenie 
nákladov na SZBP; domnieva sa preto, že aténsky mechanizmus financovania spoločných 
nákladov na operácie EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami je súčasťou SZBP 
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a že jeho rozpis a podrobné prvky by mali byť uvedené v informáciách poskytovaných 
Parlamentu, a to aj z administratívneho hľadiska (kde Parlament plní úlohu rozpočtového 
orgánu), aj operatívneho hľadiska;

9. zdôrazňuje, že v súvislosti s budúcimi úvahami o viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020 treba vykonať podrobnú analýzu finančných požiadaviek na SZBP 
v dlhodobom meradle;

10. vyjadruje svoje znepokojenie nad vysokými nákladmi, ktoré si vyžadujú opatrenia prijaté 
na zaručenie bezpečnosti operácií EUJUST LEX-Irak a EUPOL Afganistan, ktoré je 
zverené súkromným vojenským a bezpečnostným firmám, a preto vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby prijala vhodné opatrenia na zlepšenie 
efektívnosti nákladov zo zdrojov EÚ.
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