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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder inrättandet i 2011 års budget av budgetpunkter avsedda för de 
tre större uppdrag som ska genomföras under Gusp/GSFP, enligt den överenskommelse 
som uppnåddes vid fyrpartsmötet i Madrid avseende inrättandet av och verksamheten vid 
Europeiska utrikestjänsten och enligt budgetförordningen såsom den ändrats med 
avseende på utrikestjänsten. Parlamentet anser att detta mer specificerade angivande av 
uppdragen kommer att öka både insynen i och ansvars- och redovisningsskyldigheten för 
Gusp och GSFP och att detta ligger i EU:s intresse.

2. Europaparlamentet anser dock att dessa nya budgetpunkter är en minimiförutsättning och 
bara ett första steg mot en helt detaljerad budget som skulle göra det möjligt att få en 
fullständig översikt och uppföljning av de uppdrag som genomförs inom detta 
politikområde. Parlamentet anser att dessa nya budgetpunkter inte kommer att äventyra 
varken den absolut nödvändiga flexibilitet som Gusp-budgeten behöver eller 
fortsättningen av redan påbörjade uppdrag.

3. Europaparlamentet betonar att angivandet av större Gusp/GSFP-uppdrag inte får ske på 
bekostnad av information om och insyn i uppdrag som är mindre till omfattningen och 
inte lika politiskt synliga.

4. Europaparlamentet anser att inrättandet av avsnitt X i EU-budgeten för 
Europeiska utrikestjänsten och dess införande under rubrik 5 i EU:s allmänna budget inte 
bör leda till en minskad specificering av EU:s särskilda representanter, vilka spelar en 
central roll i samordningen och representationen av EU-politiken i tredjeländer.

5. Europaparlamentet anser att Gusp inflytandesfär sträcker sig längre än till enbart 
kapitel 19 03 i EU-budgeten och att vissa delar av Gusp återfinns i andra instrument. 
EU:s särskilda representanter eller stabilitetsinstrumentet, för att nämna två exempel, 
spelar en roll som tjänar och förstärker EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiks 
mål och uppdrag. 

6. Europaparlamentet påminner om andan i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-draget), vilket syftar till att göra medbeslutandet till det allmänna förfarandet och 
vilket följaktligen leder till avskaffandet av specifika klausuler eller förfaranden som 
tillämpades på vissa instrument eller viss politik under det tidigare fördraget och det 
interinstitutionella avtalet. Parlamentet bekräftar härmed att de bestämmelser som 
begränsade flexibiliteten i finansieringen av Gusp nu saknar grund.

7. Europaparlamentet understryker att enligt ovanstående och för att förbättra effektiviteten 
och ansvars- och redovisningsskyldigheten när det gäller Gusp bör en ny dialogkultur, 
ömsesidigt förtroende och utbyte av information slutligen få genomsyra de 
interinstitutionella förbindelserna, under både fastställandet, genomförandet och 
efterhandsbedömningen av politiken. 
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8. Europaparlamentet betonar återigen att GSFP i EUF-fördraget definieras som en 
integrerad del av Gusp som leder till ett gemensamt försvar och att parlamentet, i sin 
kapacitet som budgetmyndighet, har rätt till all information som behövs för en korrekt 
bedömning av kostnaderna för Gusp. Parlamentet anser därför att Athenamekanismen för 
finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med 
militära eller försvarsmässiga konsekvenser är en del av Gusp och att dess uppdelning i 
detaljerade beståndsdelar bör vara en del av den information som överlämnas till 
parlamentet, både i administrativa termer (där parlamentet är budgetmyndigheten) och i 
operativa termer.

9. Europaparlamentet understryker att en grundlig analys behöver genomföras om de 
långsiktiga finansiella behoven för Gusp i samband med de kommande diskussionerna om 
den fleråriga budgetramen 2014–2020.

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro över de höga kostnaderna till följd av insatserna för 
att garantera säkerheten för Eujust Lex-Irak och Eupol Afghanistan, vilka lagts ut på 
entreprenad till privata säkerhets- och militärföretag, och uppmanar därför den vice 
ordföranden/höga representanten att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra 
EU-resursernas kostnadseffektivitet.
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