
DT\811670DA.doc PE440.132v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetudvalget

7.4.2010

ARBEJDSDOKUMENT nr. 2
om finansforordningen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Budgetudvalget

Ordfører: Inge Grässle



PE440.132v01-00 2/10 DT\811670DA.doc

DA

Introduktion

1. Vedrørende det meget følsomme spørgsmål om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
("EU-Udenrigstjenesten") skal vi håndtere en pakke med tre forslag med forskellige 
juridiske holdninger fra Europa-Parlamentets side:

 forslag til Rådets beslutning om EU-Udenrigstjenestens opbygning og 
funktionsmåde af 25. marts 2010- (Parlamentet høres kun – artikel 27, stk. 3, i TEU1)

 forslag til Europa-Parlamentets/Rådets forordning om ændring af forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(KOM(2010)0085) - den almindelige lovgivningsprocedure (Parlamentet deltager 
under den fælles beslutningsprocedure – artikel 322 i TEUF2)

 forslag til Europa-Parlamentets/Rådets forordning om ændring af vedtægten for 
tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte i disse Fællesskaber - Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 
259/68 (udkast endnu ikke modtaget) - den almindelige lovgivningsprocedure 
(Parlamentet deltager under den fælles beslutningsprocedure – artikel 336 i 
TEUF).

2. Kommissionen har udsendt et arbejdsdokument, der omhandlede konsekvensændringer i 
gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, hvad angår EU-Udenrigstjenesten, 
sammen med hovedforslaget KOM(2010)0085, SEK(2010)0257.

3. På sit møde den 16.-17. marts drøftede Budgetudvalget første gang tidsplanen for, 
anvendelsesområdet for og indholdet af forslagene vedrørende finansforordningen 
ledsaget af et arbejdsdokument af ordfører Inge Grässle3.

4. Formålet med dette andet arbejdsdokument er at give en første analyse af budgetreglerne 
for EU-Udenrigstjenestens opbygning og funktionsmåde og deres indvirkning på 
funktionsmåden for EU's vigtige finansielle mekanismer.

5. Vi konstaterer, at dette lovgivningsforslag - som Parlamentet "kun" høres om - indeholder 
et betydeligt antal bestemmelser om budgetspørgsmål, finansforordningen og vedtægten 
for tjenestemænd, der kan berøre Parlamentets lovgivning om finansforordningen i en 
forordning, som Rådet kan ændre ensidigt. Det skal derfor erindres, at "pakken" om EU-
Udenrigstjenesten for to tredjedeles vedkommende er underlagt den fælles 
beslutningsprocedure, så der faktisk eksisterer en situation med faktuel fælles 
beslutningsprocedure.

6. Bemærk: Ordføreren vil påvise, at bestemmelserne vedrørende finansforordningen i 
Rådets forordning (om oprettelse af EU-Udenrigstjenesten) overtræder og er i strid med 
en række vigtige nuværende bestemmelser i finansforordningen.Hun foreslår derfor, at 
udvalget insisterer på, at alle artikler i Rådets forordning, der henviser til budgettet, 

                                               
1 Traktaten om Den Europæiske Union.
2 Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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finansforordningen og vedtægten for tjenestemænd, som kan omhandles i separate retlige 
bestemmelser, jf. TFEU, udgår.

7. Ordføreren mener, at en kort introduktion til FUSP-forhold i EU's historie kan bidrage til 
den generelle forståelse:

Budgetordninger for FUSP før Lissabon

8. Romtraktaten fra 1957 omhandlede kun handel i internationale anliggender. Fra 1970 
udvikledes der uformelle systemer, som blev kaldt "Det Europæiske Politiske Samarbejde 
(EPS)". Den europæiske fælles akt (1986) og den efterfølgende Maastrichttraktat (1992) 
og Amsterdamtraktat (1997) formaliserede ordningerne til de nuværende, integrerede 
EPC-sekretariatet i Rådets sekretariat og etablerede hvervet som Rådets 
generalsekretær/højtstående repræsentant på FUSP-området. Han skulle assistere 
formandskabet og Rådet. Forvaltningen og gennemførelsen af FUSP ligger inden for 
eneansvarsområdet for formandskabet og Rådet1, men midlerne (280 millioner euro i 
2010) under Rådets ansvarsområde er altid blevet forvaltet af Kommissionen. Havde det 
ikke været for Kommissionen, ville der hverken have været gennemført operative 
budgetter eller uddelt tilskud (undtagelse: Parlamentets budget, politiske partier og 
politiske fonde). De øvrige institutioner gennemfører kun deres respektive administrative 
budgetter.

9. I henhold til punkt 42 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 skal Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen hvert år på grundlag af det foreløbige budgetforslag, som 
Kommissionen har opstillet, nå til enighed om aktionsudgiftsbeløbet til FUSP og om 
fordelingen af dette beløb på de artikler i budgettets kapitel om FUSP (19 03) inden for 
Kommissionens budget (bl.a. inklusive de særlige repræsentanters udgifter).

10. Ud fra de tidligere henstillinger til decharge at dømme har Rådet aldrig vist ambitioner 
om at ville forvalte FUSP-midlerne. Disse midler nævnes ikke i dechargeafgørelserne, og 
de anfægtes heller ikke. Fra Parlamentets side er de blandede kompetencer og deres 
manglende gennemsigtighed og ansvarlighed samt Rådets afvisning af at deltage i den 
almindelige parlamentariske procedure for decharge altid blevet kritiseret af 
Budgetkontroludvalget. Den kendsgerning, at kun dechargen for Kommissionens budget 
er omhandlet i TFEU (artikel 319), og at dechargen til Rådet primært har politisk værdi 
med uklare konsekvenser, gav hvert år anledning til problemer og drøftelser i 
Budgetkontroludvalget. Indtil i dag har FUSP manglet parlamentarisk kontrol og 
ansvarlighed med hensyn til skatteydernes penge.

11. Indtil Lissabon var Kommissionen eneansvarlig for forvaltningen af budgettet for 
foranstaltninger udadtil og Kommissionens 136 delegationer med 5038 medarbejdere.
Der findes intet samarbejde mellem FUSP og Rådets særlige repræsentanter i forbindelse 
med bestemte regioner og Kommissionens delegationer. De særlige repræsentanter 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. Det er 
interessant, at budgetspørgsmål, spørgsmål om gennemsigtighed og kontrolspørgsmål ikke spiller nogen rolle i 
denne "køreplan". Alle 10 politiske anbefalinger i rapporten følges i forslaget fra den højtstående repræsentant, 
fru Ashton. Sir Brian arbejdede for den tidligere højtstående repræsentant, Javier Solana, i Rådet.
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modtager - efter anmodning - primært logistisk støtte fra delegationerne. Der foregår 
udveksling af oplysninger, men ikke udveksling med henblik på fælles aktiviteter.

Lissabontraktaten

12. Traktaterne (TEU og TFEU) omhandler ingen særlig organisationsstruktur for Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil:

I artikel 13, stk. 1, i TEU opremses EU's institutioner, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd, Rådet, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den 
Europæiske Centralbank og Revisionsretten.

13. I afsnit V i TEU fastsættes de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil 
og særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den højtstående 
repræsentant er ansvarlig for dens gennemførelse (artikel 27, stk. 1, i TEU). Den 
højtstående repræsentants yderligere kompetencer er omhandlet i artikel 30, 33 og 34 i 
TEU. Der er ingen forbindelse mellem den højtstående repræsentants kompetencer og en 
særlig organisationsform.

14. Den højtstående repræsentant kan vælge at foreslå enhver organisationsform i sit forslag 
til Rådets afgørelse om oprettelse af EU-Udenrigstjenesten (artikel 27, stk. 3, i TEU).

15. EU-Udenrigstjenesten nævnes ikke i TFEU overhovedet, og den nævnes kun én gang i 
TEU i artikel 27, stk. 3: "Under udøvelsen af sit hverv bistås den højtstående 
repræsentant af en tjeneste for EU's optræden udadtil".

16. Tværtimod: EU-Udenrigstjenesten er en "tjeneste", hvilket i EU-terminologi generelt er 
mindre end et "direktorat", et "sekretariat", et "agentur" eller endda et "kontor". En 
tredjedel af EU-Udenrigstjenesten skal i sidste ende udgøres af medlemsstaternes 
diplomater (artikel 27, stk. 3, i TEU): Tjenesten skal bestå af tjenestemænd fra Rådet og 
Kommissionen samt medlemsstaterne.

Evaluering af budgetbestemmelserne i forslagene om EU-Udenrigstjenesten

Forslaget fra den højtstående repræsentant (forslag til Rådets afgørelse af 25. marts 2010)

17. Det er interessant at bemærke, at de blandede kompetencer og manglen på 
gennemsigtighed og ansvarlighed i FUSP-budgettet i dag er den model, EU-
Udenrigstjenesten baseres på. Traktaten fastlægger ikke en bestemt organisationsform -
den er kun bindende med hensyn til personale. Den højtstående repræsentant forventer en 
helt ny organisation med separat administration, der arbejder parallelt med 
Kommissionen.

18. Centrale budgetrelaterede punkter i Ashton-forslaget (om oprettelse af EU-
Udenrigstjenesten):
 EU-Udenrigstjenesten som en separat institution fra Kommissionen og Rådet.
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 Generalsekretær med to kasketter, vicesekretærer med to kasketter - traktaten 
omhandler kun én person med to kasketter: den højtstående 
repræsentant/næstformanden.

 Centrale organisationer og alle delegationer, herunder Kommissionens personale.
 EU-Udenrigstjenesten skal bistå formanden for Kommissionen, Kommissionens 

tjenestegrene, formanden for Rådet og medlemsstaternes diplomatiske tjenester.
 Generaldirektorater med geografiske kontorer, multilaterale og tematiske kontorer.
 Delegationsledere under den højtstående repræsentants ansvar. Disse skal også 

gennemføre Kommissionens aktionsbevillinger.
 De særlige repræsentanters beføjelser og ansvarsområder er ikke defineret i forslaget.
 FUSP-direktorater og Rådets beføjelser integreres i det operationelle budget (FUSP-

budgettet, stabilitetsinstrumentet (IfS), instrumentet til finansiering af samarbejdet 
med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (ICI), kommunikation 
og offentligt diplomati samt valgobservationsmissioner).

 Den højtstående repræsentant "bidrager" til alle Kommissionens eksterne programmer 
(ENPI, DCI, EDF, EIDHR og INSC). EU-Udenrigstjenesten er ansvarlig for at 
udarbejde Kommissionens afgørelser inden for programmer om landebevillinger, 
strategiske dokumenter om lande og regioner, nationale og regionale vejledende 
programmer (NIP'er/RIP'er). (Bemærk: Kommissionen beholder kun de årlige 
aktivitetsprogrammer! Det betyder, at dens budgetmæssige ansvarlighed over for 
Parlamentet bringes i fare! De konkrete afgørelser træffes i NIP'erne og RIP'erne!)

 Den højtstående repræsentant er anvisningsberettiget. Det betyder, at hun har langt 
større budgetbeføjelser end en kommissær (ingen af kommissærerne er 
anvisningsberettigede, heller ikke formanden!). Dette forslag fører os tilbage til tiden 
inden Santer-Kommissionens fald.

 EU-Udenrigstjenestens personale med samme rettigheder og forpligtelser: Dette 
anfægter den kendsgerning, at EU-tjenestemænd siden Santer-Kommissionens fald 
kun er blevet betroet forvaltningen af europæiske midler, som de hæfter for med deres 
private formue.

 Sikkerhed som EU-Udenrigstjenestens ansvar alene - hvilket i dag i praksis er 
"døråbner" for flere budgetudgifter!

Hvad er risikoen for Parlamentet som en del af budgetmyndigheden?

19. I Parlamentets beslutning af 25. marts anmodes der om fulde kontrolbeføjelser over EU-
Udenrigstjenestens budget, og den minder om, at det er nødvendigt at sikre fuld 
budgetmæssig gennemsigtighed omkring tjenestens stillingsfortegnelse1. Afhængigt af 
tjenestens grad af uafhængighed vil der opstå forskellige budgetmæssige problemer, som 
det allerede er beskrevet ovenfor, der truer Parlamentets budgetbeføjelser, navnlig ved at 
blande og dermed tilsløre institutionelle, politiske og individuelle ansvarsområder.
Sammenfatning:

20. Budget: I henhold til traktaterne må kun Kommissionen gennemføre (=anvende) 
operationelle udgifter i forbindelse med politikkerne. Anvendelse af operationelle udgifter 

                                               
1 Punkt 57 i Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2010 om prioriteringer for 2011-budgettet, Sektion III -
Kommissionen (2010/2004(BUD).
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og krydskompetence mellem Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten primært i EU's 
delegationer/ambassader forårsager en blanding af ansvarsområder, der anfægter alle 
kompetente udvalg og navnlig Parlamentets budgetkontrolbeføjelser (navnlig 
AFET/CONT). Vi skal fastholde klare kommandoveje og klar ansvarsfordeling.

21. Decharge: I henhold til traktaterne er Kommissionen den eneste modtager af decharge, jf. 
artikel 319 i TFEU (tidligere artikel 276). Parlamentet vil miste indflydelse, hvis EU-
Udenrigstjenesten sættes uden for Kommissionen, da der er tvivl om konsekvenserne af 
(afvisning af) decharge til andre institutioner.

22. Personale og budget: Efter Santer-Kommissionens afgang i 1999 er det tydeligt blevet 
fastlagt, at europæiske midler kun må overlades til europæiske tjenestemænd. Dette 
anfægtes af, at en tredjedel af EU-Udenrigstjenesten kommer fra medlemsstaternes 
forvaltninger. Delegationslederne handler som en del af EU-Udenrigstjenesten også for 
Kommissionen uden at være blandt dens tjenestemænd. Løsningen med at bemyndige 
dem som Kommissionens anvisningsberettigede ved subdelegation er stadig særdeles 
problematisk. De bør i det mindste udnævnes efter aftale med Kommissionen, da 
operationelle udgifter i forbindelse med politikkerne kun må gennemføres (= anvendes) af 
Kommissionen (og dens tjenestemænd) i henhold til traktaterne, og da Kommissionen er 
ansvarlig over for Parlamentet for gennemførelsen af budgettet.

23. Af hensyn til gennemsigtigheden skal Parlamentet forsvare principperne om 
handlingsbaseret administration, som det har kæmpet for så indædt efter 1999. Artikel 
41, stk. 2, i finansforordningen var konsekvensen af denne politiske beslutning og 
fastlægger adskillelsen af operationelle og administrative udgifter. Dette princip er af 
særlig betydning for EU-Udenrigstjenesten i betragtning af forsøget på at inkludere 
politikker for udvikling, humanitær bistand og naboskab (og deres respektive 
administrationer) i EU-Udenrigstjenestens område.

24. Overførsler: De differentierede regelsæt for Kommissionen og de øvrige institutioner på 
dette område kræver, at vi strømliner betingelserne. Kommissionens regler skal anvendes 
på en sammenhængende måde.

25. Loft for udgiftsområde 5: Det vil være nødvendigt med en fornyet justering af 
udgiftsområde 5, når medlemsstaternes embedsmænd skal introduceres til EU-
Udenrigstjenesten, og margenerne er ganske stramme.

EU-Udenrigstjenesten som en helt uafhængig tjeneste "inden for" Kommissionen

26. Denne model passer bedst til den europæiske budgetlovgivning og vedtægten for 
tjenestemænd. Kun få ændringer, der let kan håndteres, er nødvendige. Dette er også den 
model, som Parlamentet krævede i sin beslutning af 22. oktober 2009 om de 
institutionelle aspekter af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(2009/2133(INI)):

Europa-Parlamentet,
7. mener, at EU-Udenrigstjenesten i sin egenskab af tjenestegren sui generis fra en 
organisatorisk og budgetmæssig synsvinkel bør indarbejdes i Kommissionens 
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forvaltningsmæssige struktur, da dette vil sikre fuld gennemsigtighed;

27. Under forudsætning af at EU-Udenrigstjenesten oprettes som en uafhængig tjeneste inden 
for Kommissionen, omhandler og opererer EU-lovgivningen allerede med visse 
løsninger:

28. Budget: Bevillingerne til tjenesten fastlægges i detaljer og indsættes under en særlig 
budgetpost i den sektion af EU's almindelige budget, der vedrører Kommissionen. Den 
højtstående repræsentant skal sende et foreløbigt budget til generaldirektøren for 
Kommissionens budgetter, som indsættes under den særlige budgetpost for tjenesten i det 
årlige budget.

29. Personale: De stillinger, der tildeles tjenesten, skal anføres i bilaget til Kommissionens 
stillingsfortegnelse. Den højtstående repræsentant udøver over for tjenestens personale de 
beføjelser, som er overdraget ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for 
tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til den myndighed, der i henhold til 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber har kompetence 
til at indgå ansættelseskontrakter.

30. Intern organisation: Kommissionens afgørelser vedrørende dens interne organisation 
gælder kun for tjenesten, får så vidt de er forenelige med bestemmelserne i TFEU og 
TEU (EU-Udenrigstjenesten som sui generis-tjeneste).

EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med betydningen i artikel 1 i 
finansforordningen

31. Det ville være et mærkeligt resultat at have Det Europæiske Råd, en institution, som 
anerkendes i traktaterne, uden en separat sektion i EU's budget, men at have EU-
Udenrigstjenesten med en sådan sektion.

32. Traktaterne er meget klare: Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik er også en af næstformændene for Europa-Kommissionen (artikel 17, 
stk. 4, 6, 7 og 8, i TEU). Den højtstående repræsentant er inden for Kommissionen 
ansvarlig for eksterne forbindelser og for koordineringen af andre aspekter af EU's 
optræden udadtil (artikel 18, stk. 4. Han/hun har ingen initiativret (artikel 24, stk. 1, i 
TEU).

33. Som et princip skal der altid skelnes mellem funktionerne for næstformanden i 
Kommissionen og den højtstående repræsentant - selv om det er samme person. Dette har 
konsekvenser for stedfortrædere - den højtstående repræsentant har kun stedfortrædere 
for sine pligter som højtstående repræsentant.

34. Decharge: Som beskrevet ovenfor er Kommissionen den eneste modtager af decharge, jf. 
Artikel 319 i TFEU. Enhver anden decharge, som Parlamentet måtte meddele andre 
institutioner, accepteres almindeligvis, men er ikke en decharge i henhold til traktaten.
Rådet skal præcisere dette vigtige punkt i retsakten om oprettelse af EU-
Udenrigstjenesten. Finansforordningen følger efter. I Kommissionens forslag til ændring 
af finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, 
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hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil1, betragtes tjenesten som en 
"institution", jf. artikel 1 i finansforordningen. I forslagets betragtning 3 anføres det, at 
Europa-Parlamentet skal meddele EU-Udenrigstjenesten decharge for gennemførelsen af 
de bevillinger, der er vedtaget under sektionen for EU-Udenrigstjenesten i budgettet.
Dette punkt er dog ikke bindende, og artikel 145 i finansforordningen er uændret.

35. Overførsler: Hvis EU-Udenrigstjenesten betragtes som en institution, der er adskilt fra 
Kommissionen, falder den ind under finansforordningens artikel 22 og ikke ind under 
finansforordningens artikel 23, hvad angår overførsler. Betingelserne for overførsler i 
artikel 22 er mindre strenge end i artikel 23 (mulighed for overførsel mellem poster på op 
til 10 %). Under denne hypotese skal finansforordningens artikel 22 derfor tilpasses med 
henblik på at ekskludere EU-Udenrigstjenesten og artikel 23 med henblik på at inkludere 
den. En anden mulighed under denne hypotese ville være at indføre de samme betingelser 
for overførselsanmodninger for Kommissionen som for de øvrige institutioner (en 
afskaffelse af denne skelnen i artikel 22 og 23 kunne sikre Parlamentets 
budgetbeføjelser).

36. Budgetgennemførelse: I henhold til traktaten gennemfører Kommissionen EU's budget i 
samarbejde med medlemsstaterne i overensstemmelse med bestemmelserne i 
finansforordningen (artikel 317, stk. 1, i TFEU). Som nævnt ovenfor skal alle 
operationelle udgifter i forbindelse med politikkerne, som skal gennemføres af 
Kommissionen, jf. traktaterne, fortsat anvendes af den. Der skal indføres 
sikkerhedsforanstaltninger med det formål at opretholde Kommissionens økonomiske 
ansvar, selv når "Kommissionens penge" bruges af delegationsledere. Visse 
"administrative" poster er i henhold til princippet om handlingsbaseret budgettering 
forbundet med det operationelle program, men skal realiseres i EU's delegation. Disse 
poster skal forblive i det operationelle budget (sektion III). De kan ikke adskilles fra det 
operationelle program og kan ikke placeres under udgiftsområde 5.

Finansiering af tjenesten - budgetmæssige konsekvenser for udgifterne i udgiftsområde 
5

Lofter for udgiftsområde 5

37. Oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten kan være budgetmæssigt neutral eller vil i 
betragtning af dette forslag højst sandsynligt føre til en stigning i EU-budgettet under 
udgiftsområde 5, afhængigt af tjenestens størrelse. Det er en kendsgerning, at 
inddragelsen af personale fra de nationale diplomatiske tjenester finansieres af EU's 
budget. En diplomats stilling i en delegation koster f.eks. dobbelt så meget som en stilling 
i hovedkvarteret. Fordelingen mellem centraliseret og decentraliseret personale har derfor 
en betydelig indvirkning på budgettet under udgiftsområde 5. Jo mere personale der 
overføres til de eksterne delegationer, jo højere bliver EU-Udenrigstjenestens udgifter.

38. Hvis EU-Udenrigstjenesten betragtes som en institution med sin egen sektion i budgettet, 
skal de administrative kreditter til særlige repræsentanter for EU, som i øjeblikket er 

                                               
1 KOM(2010)0085.
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placeret i udgiftsområde 4, overføres til udgiftsområde 5. Disse ændringer vil få 
betydning for den flerårige finansielle rammes margener (behov for at hæve lofterne for 
udgiftsområde 5 for perioden 2010-2013, hvis EU-Udenrigstjenesten skal finansieres 
uden at berøre budgettet for de eksisterende institutioner). Det ville være nødvendigt med 
et ændringsbudget for 2010 for EU-Udenrigstjenesten.

39. Hvad angår "administrative" udgifter, er de tidligere BA-poster forbundet med 
programmet, men skal realiseres i EU's delegation. Disse poster skal forblive i det 
operationelle budget (sektion III). De kan ikke adskilles fra det operationelle program og 
kan ikke placeres under udgiftsområde 5 (princippet om handlingsbaseret budgettering, 
som blev indført efter Santer-Kommissionens fald).

Støttefunktioner

40. Af hensyn til omkostningseffektiviteten og effektiviteten skal EU-Udenrigstjenesten, 
også som et separat organ, benytte Kommissionens støttefunktioner i sidstnævnte tilfælde 
uden at tilsløre det endelige ansvar, kommandolinjerne og revisionssporet.

Kontrol over budgetbevillinger - ændring af IIA og forordningen om FFR, hvad angår 
FUSP

41. Under alle omstændigheder skal oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten være en mulighed 
for at opnå større gennemsigtighed, hvad angår bevillinger til eksterne foranstaltninger.

42. I henhold til artikel 12 i forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2007-2013 (KOM(2010)0072) og punkt 18 (tidligere 42) i 
den foreslåede IIA "om budgetsamarbejde" - (KOM(2010)0073) hensættes der i 
øjeblikket ikke midler som reserve som et pro memoria. I henhold til punkt 18 skal 
Parlamentet og Rådet ved manglende enighed i budgettet anføre beløbet fra det tidligere 
budget eller det beløb, der foreslås i budgetforslaget, alt efter hvilket beløb der er lavest. I 
henhold til punkt 19 (tidligere 43) i forslaget til en IIA skal den højtstående 
repræsentant/næstformanden endvidere oplyse Parlamentet om de finansielle virkninger 
af FUSP. Endelig skal der i henhold til artikel 41 i TEU etableres en opstartsfond med 
henblik på at finansiere forberedende aktiviteter i forbindelse med operationer, der har 
indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Denne artikel giver ingen kontrolbeføjelser 
til Parlamentet.

43. Forordningen om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme skal tilpasses, så de 
særlige forhold i FUSP-budgettet kan udgå. Under trepartsmødet den 25. marts 2010 
påpegede ordføreren for forslaget til IIA "om budgetsamarbejde", Reimer Böge, at IIA 
ikke kan forhandles uden enighed om EU-Udenrigstjenestens retlige karakter.

Konsekvensanalyse og deling af forslag

44. Ordføreren minder om de vanskeligheder, der opstår som følge af den horisontale 
opdeling af udkast til forslag om revision af finansforordningen (ændringer som følge af 
Lissabon, ændringer som følge af EU-Udenrigstjenesten og den treårlige revision), som 
resulterer i flere procedurer og kan skabe forvirring (navnlig hvis de samme 
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bestemmelser i finansforordningen berøres af separate forslag)1. Det ville endvidere være 
interessant at se, om Kommissionen agter at gennemføre en konsekvensanalyse, som den 
anmodes om i punkt 15 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning2.

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 Punkt 15: "Kommissionen redegør endvidere for omfanget og resultaterne af de forudgående høringer og 
konsekvensanalyser, den har foretaget".


