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Úvod

1. Pokud jde o nanejvýš citlivou otázku Evropské služby pro vnější činnost (EEAS), musíme 
se zabývat třemi návrhy Parlamentu s rozdílnými právními stanovisky: 

 návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanoví organizace a fungování EEAS ze dne 
25. března 2010 (Parlament je dle čl. 27 odst. 3 SEU1 pouze konzultován),

 návrhem nařízení EP/Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 o finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie s ohledem 
na Evropskou službu pro vnější činnost (KOM(2010)85) – řádný legislativní postup 
(Parlament spolurozhoduje – článek 322 SFEU2)

 návrhem nařízení EP/Rady, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád 
ostatních zaměstnanců Evropských společenství – nařízení Rady (EHS, Euratom, 
ESUO) č. 259/68 (Parlament dosud žádný návrh neobdržel) – řádný legislativní postup 
(Parlament spolurozhoduje – článek 322 SFEU)

2. Komise vydala pracovní dokument, ve kterém jsou uvedeny vyplývající změny 
prováděcích pravidel k finančnímu nařízení v souvislosti s EEAS, společně s hlavním 
návrhem KOM(2010)0085, SEK(2010)0257.

3. Rozpočtový výbor vedl na svém zasedání ve dnech 16.–17. března první diskusi 
o časovém harmonogramu, rozsahu a obsahu návrhů týkajících se finančního nařízení, 
k nimž byl připojen pracovní dokument zpravodajky Inge Grässleové3. 

4. Cílem tohoto druhého pracovního dokumentu je poskytnout první analýzu rozpočtových 
pravidel pro organizaci a fungování EEAS a jejich dopadu na fungování finančního 
mechanismu EU. 

5. Vidíme, že tento legislativní návrh – k němuž je EP „pouze“ konzultován – obsahuje 
značné množství ustanovení týkajících se rozpočtových otázek, finančního nařízení a 
služebního řádu, která by mohla právní předpisy EP o finančním nařízení a jeho 
pracovnících poškodit, pokud by Rada  mohla nařízení jednostranně změnit. Proto je 
nutné připomenout, že „balíček“ EEAS je spolurozhodován ze dvou třetin, a faktické 
postavení spolurozhodování zde tedy existuje. 

6. Pozn.: Zpravodajka v dokumentu ukáže, že ustanovení týkající se finančního nařízení 
obsažená v nařízení Rady (o vytvoření EEAS) porušují značné množství současných 
ustanovení o finančním nařízení a jsou s nimi v rozporu. Bude tudíž důrazně navrhovat, 
aby byly z nařízení Rady vypuštěny všechny články vztahující se k rozpočtu a související 
s finančním nařízením a se služebnímu řádem, které je možné upravit samostatným 
právním předpisem, jak předpokládá SFEU. 

7. Zpravodajka se domnívá, že by obecné orientaci v této oblasti napomohl stručný úvod ve 
věcech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky v historii Evropské unie:

                                               
1 Smlouva o Evropské unii.
2 Smlouva o fungování Evropské unie.
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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Rozpočtové schéma SZBP před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost

8. Římská smlouva z roku 1957 zahrnovala do mezinárodní politiky jen oblast obchodu. Od 
sedmdesátých let se vyvíjely neformální systémy pod názvem „evropská politická 
spolupráce“. Jednotný evropský akt z roku 1986 a následně Maastrichtská smlouva z roku 
1992 a Amsterodamská smlouva z roku 1997 formalizovaly mechanismus do jeho 
současné podoby, v rámci které byl sekretariát evropské politické spolupráce začleněn do 
sekretariátu Rady a byla vytvořena funkce generálního tajemníka / vysokého 
představitele pro SZBP. Jeho úkolem je být nápomocen předsednictví a Radě. Za správu 
a provádění SZBP nese ve výlučnou odpovědnost předsednictví a Rada1; avšak finanční 
prostředky (280 milionů EUR v roce 2010) v odpovědnosti Rady spravovala vždy 
Komise. Při Komisi se ale žádné provozní rozpočty neplní, ani se neudílejí granty 
(výjimkou je rozpočet Parlamentu, politické strany a politické nadace). Ostatní orgány 
plní jen své příslušné správní rozpočty.

9. Podle odstavce 42 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 206 musely Evropský 
parlament, Rada a Komise každoročně na základě předběžného návrhu rozpočtu 
sestaveného Komisí dojednat objem provozních výdajů pro SZBP a rovněž rozdělení této 
částky mezi články rozpočtové kapitoly SZBP (19 03) v rámci rozpočtu Komise (mezi 
jiným i nákladů na činnost zvláštních zástupců).

10. Vezmeme-li v potaz minulá doporučení o udělení absolutoria, Rada nikdy neprojevila 
žádné ambice, pokud jde o správu finančních prostředků pro SZBP. Uvedené finanční 
prostředky nejsou v usneseních o udělení absolutoria zmiňovány a ani se v nich 
neukazuje na nějaký zvláštní problém. Sdílené pravomoci s jejich nedostatečnou 
transparentností a odpovědností na straně Parlamentu a odmítání Rady připojit se 
k řádnému parlamentnímu procesu ohledně udělení absolutoria bylo vždy kritizováno 
Výborem pro rozpočtovou kontrolu. To, že Smlouva o fungování Evropské unie upravuje 
pouze udělení absolutoria Komisi (článek 319) a udělení absolutoria v případě Rady má 
především politický význam s nejasnými důsledky, bylo v rámci Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu každoročně příčinou obtíží a diskusí. SZBP dodnes postrádá parlamentní 
kontrolu a odpovědnost týkající se peněz daňových poplatníků. 

11. Až do vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nesla za správu rozpočtu pro vnější činnost 
a 136 delegací Komise s 5 038 pracovníky výlučnou odpovědnost Komise. Neprobíhá 
žádná spolupráce mezi SZBP a zvláštními zástupci Rady pro jednotlivé oblasti a 
delegacemi Komise. Zvláštním zástupcům se – na jejich žádost – dostává zejména 
logistické podpory delegací; existuje zde výměna informací, nikoli však výměna při 
společných činnostech.

                                               
1 Crowe, Brian: Evropská služba pro vnější činnost. plán pro dosažení úspěchu. Chatham House, listopad 2008. 
Je zajímavé pozorovat, že v tomto plánu vůbec nemají místo otázky rozpočtu, záležitosti spojené s 
transparentností ani kontrolní subjekty. Návrh vysoké představitelky Catherine Ashtonové navázal na všech 
deset politických doporučení tohoto dokumentu. Sir Brian pracoval v rámci Rady pro bývalého vysokého 
představitele Javiera Solanu. 
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Lisabonská smlouva

12. Smlouvy (SEU a SFEU) nezakládají pro službu pro vnější činnost žádnou konkrétní 
organizační strukturu.

Čl. 13 odst. 1 SEU obsahuje výčet orgánů EU, Evropského parlamentu, Evropské rady, 
Evropské komise, Soudního dvora Evropské unie, Evropské centrální banky a Účetního 
dvora.

13. Hlava V SEU uvádí obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení 
o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Příprava a zajištění jejího provádění je 
v pravomoci vysokého představitele (čl. 27 odst. 1 SEU). Další pravomoci vysokého 
představitele jsou obsaženy i v článcích 30, 33 a 34 SEU. Neexistuje žádná souvislost 
mezi pravomocemi vysokého představitele a nějakou konkrétní formou organizace.

14. Vysoký představitel nebo vysoká představitelka mohou zcela volně navrhovat libovolnou 
organizační formu ve svém návrhu Radě ke zřizovacímu rozhodnutí o EEAS (čl. 27 
odst. 3 SEU).

15. EEAS není jakkoli zmíněna ani v SFEU, je o ní pouze jedna zmínka v SEU v čl. 27 
odst. 3: „Při výkonu své funkce se vysoký představitel opírá o Evropskou službu pro 
vnější činnost.“ 

16. Na druhou stranu je EEAS „službou“, což je v terminologii EU obecně méně než 
„ředitelství“, „sekretariát“, „agentura“ nebo dokonce „útvar“. Třetina EEAS bude 
popřípadě obsazena konzulárními pracovníky členských států (čl. 27 odst. 3. SEU). 
Služba se sestává z úředníků Rady a Komise, ale i členských států.

Posouzení rozpočtových ustanovení obsažených v návrzích o EEAS

Návrh vysoké představitelky (návrh rozhodnutí Rady ze dne 25. března 2010)

17. Je zajímavé si povšimnout, že model, na kterém má být v současnosti služba pro vnější 
činnost vybudována, jsou sdílené pravomoci a nedostatečná transparentnost a 
odpovědnost v rámci rozpočtu SZBP. Smlouva žádnou konkrétní organizační formu 
nepředepisuje – stanovuje pouze povinnosti týkající se pracovníků. Vysoká představitelka 
předpokládá zcela novou formu organizace s vlastní správou, která zčásti pracuje 
paralelně s Komisí.

18. Hlavní body návrhu (o vytvoření EEAS) vysoké představitelky Ashtonové související 
s rozpočtem jsou tyto:
 EEAS je samostatný orgán nezávislý na Komisi a Radě.
 Generální tajemník zastává dvě funkce, dva zástupci generálního tajemníka zastávají 

dvě funkce – Smlouva předpokládá jen jednu osobu s dvojí funkcí – vysokého 
představitele / místopředsedy

 Do centrálních organizace i veškerých delegací budou zařazeni pracovníci Komise.
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 EEAS je nápomocna předsedovi Komise, službám Komise, předsedajícímu Radě a 
diplomatickým službám v členských státech.

 Generální ředitelství mají střediska zaměřená na zeměpisnou, mnohostrannou a 
tematickou úroveň.

 Vedoucí delegací spadají pod výlučnou odpovědnost vysoké představitelky; plní 
rovněž provozní úkoly pro Komisi.

 Pravomoci a odpovědnosti zvláštních zástupců nejsou v návrhu definovány.
 Ředitelství SZBP a pravomoci v rámci Rady budou včleněny do provozního rozpočtu 

(rozpočet SBZP, nástroj stability, nástroj spolupráce s průmyslovými zeměmi, 
komunikace a veřejná diplomacie, volební pozorovatelské mise).

 Vysoká představitelka „přispívá“ do všech vnějších programů Komise (evropský 
nástroj sousedství a partnerství, nástroj rozvojové pomoci, Evropský rozvojový fond, 
Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva, nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti); EEAS je odpovědná za přípravu rozhodnutí Komise v rámci 
programů týkajících se: příspěvků předělených dané zemi, strategických dokumentů 
pro jednotlivé země nebo regiony, národních a regionálních orientačních programů); 
(pozn.: Komise si ponechává odpovědnost pouze za roční pracovní programy! – tzn. 
jejich rozpočtová odpovědnost vůči EP je ohrožena! Konkrétní rozhodnutí jsou 
přijímána v rámci strategických dokumentů pro jednotlivé země nebo regiony!).

 Vysoká představitelka je schvalujícím úředníkem: tzn. že má mnohem více 
rozpočtových pravomocí než kterýkoli komisař (žádný z komisařů, ani předseda, 
nejsou schvalujícími úředníky!). Tento návrh nás vrací zpět do dob před pádem 
Santerovy Komise.

 Pracovníci EEAS mají stejná práva a povinnosti: s tím je spojena skutečnost, že od 
dob pádu Santerovy Komise je svěřeno spravovat finanční prostředky EU pouze 
úředníkům EU, ti jsou totiž odpovědní svým soukromým jměním.

 Bezpečnost je ve výlučné odpovědnosti EEAS – což v současnosti z praktického 
hlediska „otvírá dveře“ dalším rozpočtovým výdajům!

Co je pro Evropský parlament jako jednu z částí rozpočtového orgánu klíčové?

19. EP ve svém usnesení ze dne 25. března 2010 požaduje plný přezkum rozpočtu a 
rozpočtové kontroly EEAS a připomíná, že plán vytvoření služby musí být z hlediska 
rozpočtu zcela transparentní.1 Jak již bylo zčásti uvedeno výše, vzniknou v závislosti na 
míře nezávislosti této služby nejrůznější rozpočtové problémy, které ohrozí rozpočtové 
výsady Evropského parlamentu, zejména tím, že institucionální, politické a individuální 
povinnosti budou sdílené, čímž se  následně znepřehlední,. Zde je jejich shrnutí:

20. Rozpočet: Podle Smluv jsou provozní výdaje politik plněny (= vynakládány) pouze 
Komisí. Při vynakládání provozních výdajů a uplatňování vzájemně provázané pravomoci 
mezi Komisí a EEAS, zejména pokud jde o delegace/vyslanectví EU, dochází ke sdílení 
odpovědností, jež zpochybňuje veškeré odpovědné výbory a pravomoci Parlamentu 
týkající se kontroly rozpočtu (zejména AFET/CONT). Musíme zachovat jasnou příkazní a 
odpovědnostní linii. 

                                               
1 Bod 57 usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2010 o prioritách rozpočtu na rok 2011 – Oddíl III 
– Komise (2010/2004(BUD).
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21. Udělení absolutoria: Smlouvy o EU stanovují, že příjemcem absolutoria může být podle 
článku 319 SFEU (dříve článek 276) pouze Komise. Jestliže EEAS bude vyčleněna 
z Komise, EP ztratí vliv, neboť důsledky (odmítnutí) udělení absolutoria jiným orgánům 
jsou předmětem sporů. 

22. Pracovníci a rozpočet: Poté, co v roce 1999 rezignovala Santerova Komise, je jasně 
zakotveno, že evropské finanční prostředky mohou spravovat pouze evropští úředníci. 
Toto zpochybňuje fakt, že třetina EEAS jsou pracovníci správních orgánů členských států, 
přičemž vedoucí delegací, kteří jsou součástí EEAS, jednají rovněž za Komisi, aniž jsou 
přitom jejími úředníky. Řešení jmenovat je jako dále pověřené schvalující úředníky 
Komise je vysoce problematické, přinejmenším by měli být jmenováni po dohodě 
s Komisí, neboť provozní výdaje na politiky by měla plnit (= vynakládat) podle Smluv 
pouze Komise (a její úředníci) a Komise je za plnění rozpočtu odpovědná Parlamentu.

23. EP by měl z hlediska transparentnosti hájit zásady řízení založeného na činnostech, za 
něž po roce 1999 tak nezlomně bojoval. Důsledkem tohoto politického rozhodnutí byl 
čl. 41 odst. 2 finančního nařízení, který zakotvil oddělení provozních a správních nákladů. 
Tato zásada má pro EEAS mimořádnou důležitost, zejména s ohledem na snahu zahrnout 
do oblasti působnosti této služby rozvoj, humanitární pomoc a politiku sousedství (a jejich 
příslušnou správu). 

24. Převody: Odlišný soubor pravidel v této oblasti týkajících se Komise a ostatních orgánů 
vyžaduje, abychom sladili podmínky, neboť pravidla pro Komisi musí být uplatňována 
jednotně.

25. Strop okruhu 5: Bude nutné přepracovat okruh 5, neboť součástí EEAS se musí stát 
úředníci členských států a naše limity jsou poměrně nízké. 

EEAS v postavení zcela nezávislé služby „v rámci“ Evropské komise

26. Pokud jde o evropské právní předpisy v oblasti rozpočtu a služební řád, je tento model 
nejlepší. Je v něm zapotřebí provést jen několik snadno proveditelných změn. Evropský 
parlament tento model rovněž požadoval ve svém usnesení ze dne 22. října 2009 
o institucionálních aspektech vytvoření Evropské služby pro vnější činnost 
(2009/2133(INI)):

Evropský parlament...
7. se domnívá, že EEAS jako služba, která je z organizačního i rozpočtového hlediska službou sui 
generis, musí být začleněna do správní struktury Komise, neboť se tak zajistí její plná 
transparentnost;

27. Za předpokladu vytvoření EEAS jako nezávislé služby v rámci Komise právní předpisy 
EU již umožňují některá řešení a v současnosti s nimi pracují:

28. Rozpočet: Finanční prostředky přidělené službě budou podrobně ustanoveny a zapsány 
ve zvláštním rozpočtovém okruhu v oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který se 
vztahuje ke Komisi. Vysoká představitelka zašle generálnímu řediteli GŘ pro rozpočet 
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Komise předběžný návrh rozpočtu, který bude zapsán do zvláštního okruhu pro tento 
úřad v ročním souhrnném rozpočtu. 

29. Pracovníci: Pracovní místa přidělená službě budou uvedena v příloze k plánu pracovních 
míst Komise. Vysoká představitelka vykonává ve vztahu k pracovníkům služby 
pravomoci, které služební řád úředníků Evropských společenství svěřuje orgánu 
oprávněnému ke jmenování, resp. je pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství svěřuje orgánu, který je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy. 

30. Vnitřní organizace: Rozhodnutí Komise týkající se její vnitřní organizace se na službu 
vztahují pouze do té míry, pokud jsou v souladu s ustanoveními SFEU a SEU (EEAS 
jako služba sui generis).

EEAS v postavení orgánu ve smyslu článku 1 finančního nařízení 

31. Bylo by zvláštní, kdyby Evropská rada, jakožto orgán uznaný Smlouvami, neměla vlastní 
oddíl v rozpočtu EU, zatímco EEAS by takový oddíl měla. 

32. Smlouvy hovoří velmi jasně: vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku je současně místopředsedkyní Evropské komise (čl. 17 odst. 4, 6, 7, 
8 SEU). Vysoká představitelka odpovídá v rámci Komise za úkoly, které jí přísluší 
v oblasti vnějších vztahů, a za koordinaci dalších hledisek vnější činnosti Unie (čl. 18 
odst. 4). Nemá právo podávat návrhy (čl. 24 odst. 1 SEU).

33. Zásadně je však vždy nutné funkci místopředsedkyně Evropské komise a vysoké 
představitelky – třebaže jsou vykonávány jednou osobou – oddělovat. Projeví se to 
v otázce zástupců – vysoká představitelka má zástupce jen pro své povinnosti vysoké 
představitelky.

34. Udělení absolutoria: Příjemcem udělení absolutoria, jak již bylo uvedeno, může být 
podle článku 319 SFEU pouze Evropská komise. Každé jiné absolutorium, které 
Parlament udělí jiným orgánům, lze z obecného pohledu akceptovat, nejedná se však 
o absolutorium ve smyslu Smlouvy. Rada musí tuto důležitou skutečnost upřesnit 
v zakládacím aktu EEAS. A následně pak ve finančním nařízení. Návrh Komise, kterým 
se mění finanční nařízení s ohledem na EEAS1, považuje EEAS za „orgán“ ve smyslu 
článku 1 finančního nařízení. V bodu odůvodnění 3 návrhu se uvádí, že „Evropský 
parlament by měl EEAS udělovat absolutorium za vynakládání prostředků zapsaných 
v rozpočtu do oddílu EEAS“. Tento bod však není závazný a článek 145 finančního 
nařízení zůstává nezměněn.  

35. Převody: Je-li EEAS považována za orgán oddělený od Komise, vztahuje se na ni, co se 
týče převodů, článek 22 finančního nařízení, nikoli článek 23. Podmínky převodů jsou 
podle článku 22 méně přísné než podle článku 23 (možnost převádět mezi okruhy až do 
výše 10 %). Tato hypotéza tedy vyžaduje, aby byl článek 22 finančního nařízení 
pozměněn s cílem vyloučit EEAS, a článek 23 musí být pozměněn tak, aby ji zahrnoval. 
Jinou možností podle této hypotézy by bylo uvalit na žádost o převod v případě Komise 

                                               
1 KOM(2010)0085
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stejné podmínky jako v případě jiných orgánů (odstranění rozdílu mezi články 22 a 23 by 
mohlo chránit rozpočtové výsady EP).

36. Plnění rozpočtu: Smlouva stanoví, že Komise plní rozpočet EU ve spolupráci 
s členskými státy, a to v souladu s ustanoveními finančního nařízení EU. Čl. 317 odst. 1 
SFEU. Jak bylo uvedeno výše, veškeré provozní výdaje na politiky, které provádí podle 
Smluv Komise, musí být i nadále Komisí vynakládány. Je třeba zavést systém záruk, aby 
byla zachována finanční odpovědnost Komise i v případě, že finanční prostředky Komise 
případně vynakládá vedoucí delegace. Určité „správní“ linie jsou sice podle zásady řízení 
rozpočtu podle činností vázány na operační program, je však třeba, aby byly realizovány 
v rámci delegací Komise. Tyto linie musí zůstat v provozním rozpočtu (oddílu III), nelze 
je oddělit od „operačního“ programu a nelze je zahrnout do okruhu 5.

Financování služby – rozpočtové dopady na výdaje v okruhu 5

Strop okruhu 5:

37. Vytvoření EEAS může být rozpočtově neutrální, nebo – což je s ohledem na předložený 
návrh pravděpodobnější – může vést ke zvýšení rozpočtu EU v okruhu 5 – to závisí na 
jejím objemu. Je skutečností, že zařazení pracovníků z řad vnitrostátních diplomatických 
služeb bude financováno z rozpočtu EU . Jedna diplomatická funkce v rámci delegace 
stojí dvakrát více než jedno pracovní místo v řídících orgánech. Proto bude mít na 
rozpočet v okruhu 5 velký dopad poměr centralizovaných a decentralizovaných 
pracovníků. Čím více pracovníků bude přesunuto do vnějších delegací, tím vyšší budou 
výdaje na EEAS.

38. Bude-li EEAS považována za orgán s vlastním oddílem v rozpočtu, pak by bylo nutné 
správní položky na zvláštní zástupce EU, které jsou nyní v okruhu 4, přesunout do 
okruhu 5. Tyto změny by měly dopad na limity víceletého finančního rámce (bylo by 
nutné zvýšit pro léta 2010–2013 strop okruhu 5, aby bylo možné financovat EEAS, aniž 
by to ohrozilo rozpočet stávajících orgánů). Bude nezbytný opravný rozpočet na rok 
2010, který by byl určen na EEAS.

39. Pokud jde o „správní“ výdaje, ex-linie BA rozpočtu EU sice jsou vázány na program, je 
však třeba, aby byly realizovány v delegacích Unie. Tyto linie by měly zůstat 
v provozním rozpočtu (oddílu III), nelze je oddělit od „operačního“ programu a nelze je 
zahrnout do okruhu 5 (zásada rozpočtu založeného na činnosti byla zavedena po pádu 
Santerovy Komise).  

Podpůrné funkce

40. V zájmu nákladové efektivity a účinnosti musí EEAS, přestože bude samostatným 
orgánem, v posledně uvedeném spoléhat na podpůrné funkce Komise, aniž by byla 
dotčena jeho konečná odpovědnost, jeho příkazní linie a jeho účetní toky. 
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Dohled nad rozpočtovými prostředky – změny nařízení o interinstitucionální dohodě a 
nařízení o víceletém finančním rámci s ohledem na společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku

41. V každém případě musí být vytvoření EEAS  příležitostí k dosažení větší transparentnosti 
ohledně rozpočtových prostředků určených na vnější činnost. 

42. Článek 12 návrhu nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2007–2013 
(KOM(2010)0072) a bod 18 (dříve 42) navrhované interinstitucionální dohody 
o spolupráci v záležitostech rozpočtu – (KOM(2010)0073) v současné době brání tomu, 
aby byly v rezervě vytvořeny položky s označením „pour mémoire“. Bod 18 rovněž 
uvádí, že v případě neexistence dohody musí EP a Rada zapsat do rozpočtu částku 
uvedenou v předchozím rozpočtu nebo navrženou v návrhu rozpočtu, podle toho, která je 
nižší. Kromě toho bod 19 (dříve bod 43) návrhu interinstitucionální dohody uvádí, že 
vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise informuje EP o finančních dopadech 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A konečně, článek 41 SEU říká, že bude 
vytvořen fond pro zahájení operace, pro financování přípravných činností operací 
souvisejících s vojenstvím nebo obranou. Tento článek nepřiznává EP žádnou kontrolní 
pravomoc. 

43. Nařízení o víceletém finančním rámci by mělo být upraveno tak, aby bylo možné 
specifické působení rozpočtu společné zahraniční a bezpečnostní politiky potlačovat. 
Během třístranného jednání, které se uskutečnilo dne 25. března 2010, zpravodaj pro 
návrh interinstitucionální dohody o spolupráci v záležitostech rozpočtu Reimer Böge 
upozornil na to, že interinstitucionální dohodu nelze sjednat, aniž by bylo dosaženo shody 
ohledně právní povahy EEAS.

Posouzení dopadu a návrhy týkající se rozdělení

44. Zpravodajka připomíná obtíže spojené s (horizontálním) rozdělením návrhů na revizi 
finančního nařízení (změny v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, změny v souvislosti 
s EEAS, tříletý přezkum), neboť způsobuje znásobení postupů a může vést k nejasnostem 
(zejména pokud jsou stejná ustanovení finančního nařízení dotčena různými návrhy); dále 
by bylo zajímavé zjistit, zda má Komise v úmyslu provést posouzení dopadu 1, jak 
požaduje bod 15 interinstitucionální dohody o lepší tvorbě právních předpisů?2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

2 Bod 15: „Komise vezme rovněž v úvahu šíři a výsledky předběžných konzultací a hodnocení dopadu, které 
uskutečnila.“


