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MNENJE
Odbora za proračun

za Odbor za zunanje zadeve

o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih 
odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2009, 
predloženem Evropskemu parlamentu ob uporabi dela II, točke G, odstavka 43 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006
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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. v skladu z dogovorom o ustanovitvi in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD), doseženim v Madridu, in v skladu s finančno uredbo, kot je bila spremenjena 
glede ESZD, podpira oblikovanje proračunskih postavk v proračunu za leto 2011, 
namenjenih trem največjim misijam v okviru SZVP/SVOP; meni, da bo ta izboljšana 
opredelitev misij povečala tako preglednost kot odgovornost SZVP/SVOP in služila 
interesom EU;

2. kljub vsemu meni, da je nova nomenklatura minimalni pogoj in le prvi korak k 
podrobnemu proračunu za SZVP, ki bo omogočal celovit pregled in spremljanje misij, ki 
se izvajajo v okviru te politike; meni, da nova nomenklatura ne bo ogrozila niti 
nepogrešljive prožnosti proračuna SZVP niti kontinuitete delovanja misij, ki že potekajo;

3. poudarja, da opredelitev večjih misij SZVP/SVOP ne sme škodovati informacijam in 
preglednosti v zvezi z misijami manjšega obsega, ki so politično manj prepoznavne;

4. meni, da uvedba novega oddelka X v proračunu EU za Evropsko službo za zunanje 
delovanje ter njegova vključitev v razdelek 5 splošnega proračuna EU ne sme voditi k 
izgubi specifičnosti posebnih predstavnikov EU, ki igrajo vodilno vlogo pri usklajevanju 
in zastopanju politike EU v tretjih državah;

5. meni, da področje vpliva SZVP presega poglavje 19 03 proračuna EU in da so nekateri 
elementi SZVP razpršeni po drugih instrumentih; tako na primer vloge posebnih 
predstavnikov EU ter instrumenta za stabilnost podpirajo in utrjujejo cilje in misije skupne 
zunanje in varnostne politike EU;

6. opozarja na duh Pogodbe o delovanju EU (PDEU), v skladu s katero naj bi soodločanje 
postalo splošni postopek, kar po analogiji vodi k odpravi posebnih določb in postopkov, ki 
so za nekatere instrumente ali politike veljali v skladu s prejšnjo pogodbo in 
medinstitucionalnim sporazumom; potrjuje, da so določbe, ki omejujejo prožnost 
financiranja SZVP, zdaj brez osnove;

7. poudarja, da mora v skladu z zgoraj navedenim in za to, da bi se okrepili učinkovitost in 
odgovornost SZVP, medinstitucionalne odnose končno prežemati nova kultura dialoga, 
medsebojnega zaupanja in izmenjave informacij tako v fazi opredeljevanja kot tudi v 
fazah izvajanja in naknadnega ocenjevanja;

8. ponovno poudarja, da PDEU opredeljuje SVOP kot sestavni del SZVP, ki vodi k skupni 
obrambi, ter da je Parlament v svoji funkciji veje proračunskega organa upravičen do 
prejemanja vseh informacij, potrebnih za ustrezno oceno stroškov SZVP; zato meni, da je 
mehanizem Athena za financiranje skupnih stroškov operacij EU vojaškega ali 
obrambnega značaja pomemben del SZVP in da morata biti njegova razčlenitev in 
podroben opis sestavnih delov vključena v informacije, ki jih je treba posredovati 
Parlamentu, tako v upravnem smislu (ko je Parlament v vlogi proračunskega organa) kot v 
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operativnem smislu;

9. poudarja, da je treba med prihodnjim razmislekom o večletnem finančnem okviru 2014–
2020 izvesti temeljito analizo dolgoročnih finančnih zahtev skupne zunanje in varnostne 
politike;

10. izraža zaskrbljenost zaradi visokih stroškov varnostnih ukrepov za misiji EUJUST LEX v 
Iraku in EUPOL v Afganistanu, ki jih izvaja zunanji izvajalec PMSC, zato poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj ustrezno ukrepa, da se bo izboljšala stroškovna 
učinkovitost sredstev EU.
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