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Εισαγωγή

1. Όσον αφορά το εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), πρέπει να ασχοληθούμε με μια δέσμη τριών προτάσεων που 
προβλέπουν διαφορετικό νομικό ρόλο για το Κοινοβούλιο. 

 πρόταση για απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της ΕΥΕΔ –της 25ης Μαρτίου 2010– (προβλέπεται μόνο διαβούλευση
με το Κοινοβούλιο – Άρθρο 27 παράγραφος 3 της ΣΕΕ1)

 πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου/Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης 
(COM (2010) 0085) – συνήθης νομοθετική διαδικασία (το Κοινοβούλιο 
συναποφασίζει – Άρθρο 322 της ΣΛΕΕ2)

 πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου/Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων 
– κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (δεν έχει ληφθεί 
ακόμη σχέδιο) – συνήθης νομοθετική διαδικασία (το Κοινοβούλιο συναποφασίζει -
Άρθρο 336 της ΣΛΕΕ)

2. Η Επιτροπή έχει εκδώσει ένα έγγραφο εργασίας το οποίο περιέχει τις αλλαγές που πρέπει 
να επέλθουν στους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με την 
ΕΥΕΔ καθώς και την κυρίως πρόταση COM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. Στη συνεδρίαση της 16ης-17ης Μαρτίου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών έκανε μια πρώτη 
συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και το περιεχόμενο των προτάσεων του 
δημοσιονομικού κανονισμού, μαζί με ένα έγγραφο εργασίας της εισηγήτριας Inge Gräßle3. 

4. Ο σκοπός αυτού του δεύτερου εγγράφου εργασίας είναι να παράσχει μια πρώτη ανάλυση 
των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της ΕΥΕΔ και 
του αντικτύπου της στη λειτουργία των δημοσιονομικών μηχανισμών της ΕΕ.

5. Βλέπουμε ότι αυτή η νομοθετική πρόταση –επί της οποίας προβλέπεται «μόνο» 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο– περιέχει σεβαστό αριθμό διατάξεων σχετικά με τον 
προϋπολογισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν τη νομοθεσία του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση μέσω ενός 
κανονισμού που το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
και πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η δέσμη προτάσεων για την ΕΥΕΔ υπόκειται κατά τα δύο 
τρίτα στη διαδικασία συναπόφασης, δηλαδή προβλέπεται εκ των πραγμάτων συναπόφαση. 

                                               
1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
2 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360el.pdf
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6. Σημ.: Η εισηγήτρια θα καταδείξει ότι οι διατάξεις για τον δημοσιονομικό κανονισμό στον 
κανονισμό του Συμβουλίου (σχετικά με την ίδρυση της ΕΥΕΔ) παραβαίνουν και 
αντιβαίνουν σε πολλές από τις τρέχουσες διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Η 
πρόταση της εισηγήτριας είναι συνεπώς ότι πρέπει να επιμείνουμε στη διαγραφή όλων 
των άρθρων του κανονισμού του Συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς αυτά τα 
θέματα μπορούν να ρυθμιστούν με χωριστές νομοθετικές διατάξεις όπως προβλέπει η 
ΣΛΕΕ. 

7. Η εισηγήτρια φρονεί ότι μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με ζητήματα ΚΕΠΠΑ στην 
ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν χρήσιμη γενικά για την κατανόησή τους.

Οι δημοσιονομικές ρυθμίσεις σχετικά με την ΚΕΠΠΑ πριν από τη Λισαβόνα

8. Η Συνθήκη της Ρώμης του 1957 αφορούσε μόνο την πτυχή του εμπορίου στις διεθνείς 
σχέσεις. Από το 1970 άρχισαν να εξελίσσονται άτυπα συστήματα γνωστά ως 
«Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία» (ΕΠΣ). Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 και 
στη συνέχεια οι Συνθήκες του Μάαστριχτ το 1992 και του Άμστερνταμ το 1997 
θεσμοθέτησαν τους μηχανισμούς που γνωρίζουμε σήμερα, ενσωματώνοντας τη 
Γραμματεία της ΕΠΣ στη Γραμματεία του Συμβουλίου και δημιουργώντας τη θέση του 
Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
όφειλε να επικουρεί την Προεδρία και το Συμβούλιο. Η διαχείριση και εκτέλεση της 
ΚΕΠΠΑ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Προεδρίας και του Συμβουλίου1, αλλά 
τα κονδύλια (280 εκατ. ευρώ το 2010) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου 
ανέκαθεν υπόκειντο στη διαχείριση της Επιτροπής. Για την Επιτροπή όμως δεν 
εκτελούνται επιχειρησιακοί προϋπολογισμοί ούτε χορηγούνται χρηματοδοτήσεις 
(εξαίρεση: προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου, πολιτικά κόμματα και πολιτικά 
ιδρύματα). Τα άλλα θεσμικά όργανα εκτελούν μόνο τους διοικητικούς προϋπολογισμούς 
τους.

9. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται να 
διαπραγματεύονται κάθε έτος, επί τη βάσει του προσχεδίου προϋπολογισμού που 
υποβάλλει η Επιτροπή, το ποσό των επιχειρησιακών δαπανών για την ΚΕΠΠΑ και τον 
επιμερισμό αυτού του ποσού μεταξύ των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ 
(κεφάλαιο 19 03) στον προϋπολογισμό της Επιτροπής (μεταξύ άλλων για τις εργασίες 
των Ειδικών Εντεταλμένων).

10. Λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα συστάσεις περί απαλλαγής, το Συμβούλιο δεν 
εκδήλωσε ποτέ την παραμικρή φιλοδοξία να διαχειριστεί τους πόρους της ΚΕΠΠΑ. Τα 
ψηφίσματα για την απαλλαγή δεν αναφέρουν αυτά τα κονδύλια ούτε αναδεικνύουν 
κάποια ιδιαίτερη πρόκληση. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου, η σύγχυση των 
αρμοδιοτήτων και η απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και η άρνηση του 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. Είναι 
ενδιαφέρον το ότι τα δημοσιονομικά θέματα, η διαφάνεια και ο έλεγχος δεν έχουν θέση σε αυτόν τον «χάρτη 
πορείας» (roadmap). Και οι δέκα συστάσεις πολιτικής του εγγράφου υιοθετήθηκαν στην πρόταση της Ύπατης 
Εκπροσώπου κ. Ashton. Ο Sir Brian εργαζόταν για τον τέως Ύπατο Εκπρόσωπο Javier Solana στο Συμβούλιο. 
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Συμβουλίου να συμμετάσχει στη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία για την απαλλαγή,
αποτελούσαν ανέκαθεν αντικείμενο κριτικής από την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού. Το γεγονός ότι μόνο η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής καλύπτεται από τη ΣΛΕΕ (άρθρο 319), ενώ η απαλλαγή για το Συμβούλιο έχει 
κατά κύριο λόγο πολιτική αξία με ασαφείς συνέπειες, οδηγούσε κάθε χρόνο σε 
προβλήματα και σε συζητήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Μέχρι 
σήμερα, η ΚΕΠΠΑ στερείται κοινοβουλευτικού ελέγχου και λογοδοσίας όσον αφορά τη 
χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων. 

11. Μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η διαχείριση του προϋπολογισμού για την εξωτερική 
δράση και τις 136 αντιπροσωπείες της Επιτροπής με προσωπικό 5 038 ατόμων ενέπιπταν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ 
της ΚΕΠΠΑ και των Ειδικών Εντεταλμένων του Συμβουλίου για συγκεκριμένες περιοχές 
αφενός και των αντιπροσωπειών της Επιτροπής αφετέρου. Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι 
λαμβάνουν –κατόπιν δικού τους αιτήματος– κυρίως επιμελητειακή υποστήριξη από τις 
αντιπροσωπείες. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά όχι συνεργασία για κοινές 
δραστηριότητες.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

12. Οι Συνθήκες (ΣΕΕ και ΣΛΕΕ) δεν προβλέπουν κάποια συγκεκριμένη οργανωτική δομή 
για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 της ΣΕΕ περιέχει απαρίθμηση των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ελεγκτικό 
Συνέδριο).

13. Ο Τίτλος V της ΣΕΕ περιέχει γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και 
συγκεκριμένες διατάξεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Η 
εκπόνησή της και η διασφάλιση της εφαρμογής της αποτελούν αρμοδιότητα του Ύπατου 
Εκπροσώπου (άρθρο 27 παράγραφος 1 της ΣΕΕ). Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες του 
Ύπατου Εκπροσώπου αναφέρονται στα άρθρα 30, 33 και 34 της ΣΕΕ. Δεν υπάρχει καμία 
σχέση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Ύπατου Εκπροσώπου και κάποιας συγκεκριμένης 
μορφής οργάνωσης.

14. Η Ύπατη Εκπρόσωπος είναι απολύτως ελεύθερη να προτείνει τη μία ή την άλλη 
οργανωτική δομή στην πρότασή της προς το Συμβούλιο σχετικά με την απόφαση περί 
ιδρύσεως της ΕΥΕΔ (άρθρο 27 παράγραφος 3 της ΣΕΕ).

15. Η ΕΥΕΔ δεν αναφέρεται καθόλου στη ΣΛΕΕ, ενώ αναφέρεται μόνο μία φορά στη ΣΕΕ 
στο άρθρο 27 παράγραφος 3: «Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ύπατος 
εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης.» 

16. Αντίθετα: Η ΕΥΕΔ είναι «υπηρεσία», που στην ορολογία της ΕΕ σημαίνει ότι είναι 
υποδεέστερη της «διεύθυνσης», της «γραμματείας», του «οργανισμού» ή ακόμη και του 
«γραφείου». Το 1/3 της ΕΥΕΔ θα στελεχώνεται από διπλωμάτες των κρατών μελών 
(άρθρο 27 παράγραφος 3 της ΣΕΕ): Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει υπαλλήλους από το 
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Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς επίσης και από τα κράτη μέλη.

Αξιολόγηση των δημοσιονομικών διατάξεων που περιέχονται στις προτάσεις για την 
ΕΥΕΔ

Η πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου (Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου της 25ης 
Μαρτίου 2010)

17. Είναι αξιοσημείωτο ότι η σύγχυση αρμοδιοτήτων και η έλλειψη διαφάνειας και 
λογοδοσίας που χαρακτηρίζουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ 
αναπαράγονται στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Συνθήκη δεν προβλέπει κάποια 
συγκεκριμένη οργανωτική δομή – είναι δεσμευτική μόνο όσον αφορά το προσωπικό. Η 
Ύπατη Εκπρόσωπος προβλέπει μια εντελώς νέα οργάνωση με αυτόνομη διοίκηση που θα 
εργάζεται εν μέρει παράλληλα με την Επιτροπή.

18. Βασικά σημεία της πρότασης Ashton (σχετικά με την ίδρυση της ΕΥΕΔ) που σχετίζονται 
με τον προϋπολογισμό:
 η ΕΥΕΔ είναι διακριτή οντότητα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο
 ένας γενικός γραμματέας με διττή ιδιότητα, 2 αναπληρωτές γραμματείς με διττή 

ιδιότητα – ενώ η Συνθήκη προβλέπει μόνο ένα άτομο με διττή ιδιότητα: Ύπατος 
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος

 κεντρικές οργανώσεις και όλες οι αντιπροσωπείες με προσωπικό της Επιτροπής
 η ΕΥΕΔ θα επικουρεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου και τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών
 γενικές διευθύνσεις με πολυμερείς και θεματικές υπηρεσίες ανά γεωγραφική

περιφέρεια
 οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών θα υπόκεινται στην αποκλειστική εξουσία του 

Ύπατου Εκπροσώπου: αυτοί θα εκτελούν επίσης τις επιχειρησιακές πιστώσεις της 
Επιτροπής

 οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των Ειδικών Εντεταλμένων δεν προσδιορίζονται στην 
πρόταση

 οι διευθύνσεις της ΚΕΠΠΑ και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου που θα 
ενσωματωθούν στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό (προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ, 
μηχανισμός σταθερότητας, χρηματοδοτικό μέσο για συνεργασία με τις 
εκβιομηχανισμένες χώρες, επικοινωνία και δημόσια διπλωματία, αποστολές 
παρατηρητών σε εκλογές)

 η Ύπατη Εκπρόσωπος συμβάλλει σε όλα τα «εξωτερικά» προγράμματα της 
Επιτροπής (ENPI, DCI, ΕΤΑ, ΕΜΔΑΑ, INSC)· η ΕΥΕΔ έχει την ευθύνη της 
εκπόνησης των αποφάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων που 
αφορούν: εθνικές χορηγήσεις, στρατηγικά έγγραφα ανά χώρα και περιφέρεια, εθνικά 
και περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα (NIP/RIP)· (Σημ. Η Επιτροπή διατηρεί 
μόνο τα Ετήσια Προγράμματα Δραστηριοτήτων!) – αυτό σημαίνει: η δημοσιονομική 
λογοδοσία έναντι του Κοινοβουλίου τίθεται σε κίνδυνο! Οι τελικές αποφάσεις 
λαμβάνονται στα NIP/ RIP!)

 η Ύπατη Εκπρόσωπος είναι ο διατάκτης: αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ περισσότερες 
δημοσιονομικές εξουσίες από οποιονδήποτε Επίτροπο (κανένας Επίτροπος ούτε ο 
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Πρόεδρος δεν έχουν την ιδιότητα του διατάκτη!) Αυτή η πρόταση μας πηγαίνει πίσω 
στα χρόνια πριν από την πτώση της Επιτροπής Santer.

 προσωπικό της ΕΥΕΔ με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις: αυτό θέτει υπό 
αμφισβήτηση το ότι, από την πτώση της Επιτροπής Santer και μετά, μόνο υπάλληλοι 
της ΕΕ επιτρέπεται να διαχειρίζονται ευρωπαϊκά κονδύλια, διότι ευθύνονται οι ίδιοι 
με την περιουσία τους.

 η ασφάλεια ως αποκλειστική ευθύνη της ΕΥΕΔ – είναι σήμερα στην πράξη το 
«κλειδί» για περισσότερες δημοσιονομικές δαπάνες!

Τι διακυβεύεται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένα από τα σκέλη της αρμόδιας για 
τον προϋπολογισμό αρχής;

19. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 ζητεί πλήρη έλεγχο 
επί του προϋπολογισμού και δημοσιονομικό έλεγχο της ΕΥΕΔ, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει 
να διασφαλιστεί πλήρης δημοσιονομική διαφάνεια όσον αφορά το οργανόγραμμα της 
Υπηρεσίας1. Ανάλογα με τον βαθμό ανεξαρτησίας της εν λόγω υπηρεσίας, θα προκύψουν 
διαφόρων ειδών δημοσιονομικά προβλήματα, όπως ήδη έχει επεξηγηθεί εν μέρει 
ανωτέρω, τα οποία θα απειλήσουν τα δημοσιονομικά προνόμια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ιδίως μέσω της ανάμειξης και κατά συνέπεια της σύγχυσης των θεσμικών, 
πολιτικών και ατομικών ευθυνών. Περιληπτικά:

20. Προϋπολογισμός: Σύμφωνα με τις Συνθήκες, οι επιχειρησιακές δαπάνες για τις πολιτικές 
εκτελούνται (= δαπανώνται) από την Επιτροπή. Η εκτέλεση των επιχειρησιακών δαπανών
και η διασταυρούμενες αρμοδιότητες μεταξύ Επιτροπής και ΕΥΕΔ κυρίως όσον αφορά 
τις Αντιπροσωπείες/Πρεσβείες προκαλούν σύγχυση αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται το έργο κάθε σχετικής επιτροπής, καθώς και οι αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου στον τομέα του ελέγχου του προϋπολογισμού (κυρίως AFET / CONT). Θα 
πρέπει να διατηρήσουμε σαφείς ιεραρχίες και αρμοδιότητες. 

21. Απαλλαγή: Οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ότι μόνο η Επιτροπή απαλλάσσεται σύμφωνα με 
το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 276). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χάσει την 
επιρροή του αν η ΕΥΕΔ τεθεί εκτός Επιτροπής, καθώς οι συνέπειες της (άρνησης 
χορήγησης) απαλλαγής σε άλλα θεσμικά όργανα τίθενται υπό αμφισβήτηση. 

22. Προσωπικό και προϋπολογισμός: Μετά την παραίτηση της Επιτροπής Santer το 1999, 
ορίστηκε ρητά ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ανατίθεται αποκλειστικά σε 
υπαλλήλους της ΕΕ. Το πρόβλημα είναι ότι το ένα τρίτο του προσωπικού της ΕΥΕΔ 
προέρχεται από τις διοικήσεις των κρατών μελών· οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
που εντάσσονται στην ΕΥΕΔ επίσης ενεργούν για λογαριασμό της Επιτροπής χωρίς να 
είναι υπάλληλοί της. Η λύση του διορισμού τους ως δευτερευόντων διατακτών της 
Επιτροπής παραμένει εξαιρετικά προβληματική, τουλάχιστον θα πρέπει να διορίζονται με 
τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής εφόσον οι επιχειρησιακές δαπάνες για τις πολιτικές θα 
εκτελούνται (= δαπανώνται) από την Επιτροπή (και τους υπαλλήλους της) σύμφωνα με 
τις Συνθήκες, και η Επιτροπή είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο για την εκτέλεση του 

                                               
1  σημείο 57 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις 
προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 – Τμήμα III – Επιτροπή (2010/2004(BUD)
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προϋπολογισμού.

23. Για λόγους διαφάνειας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προασπίζει τις αρχές 
της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων, για την οποία είχε αγωνιστεί τόσο 
αποφασιστικά μετά το 1999. Το άρθρο 42 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού ήταν η συνέπεια αυτής της πολιτικής απόφασης και θέσπισε τον διαχωρισμό 
μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών. Αυτή η αρχή είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική για την ΕΥΕΔ στο πλαίσιο της προσπάθειας να υπαχθούν στην ΕΥΕΔ οι 
πολιτικές της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της γειτονίας (καθώς και οι 
σχετικές διοικητικές λειτουργίες). 

24. Μεταφορές: Οι διαφορετικοί κανόνες για την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα σε 
αυτόν τον τομέα καθιστούν αναγκαίο τον εξορθολογισμό των όρων – οι κανόνες της 
Επιτροπής πρέπει να εφαρμόζονται συνεκτικά.

25. Ανώτατο όριο για τον τίτλο 5: Η αναπροσαρμογή του τίτλου 5 θα καταστεί αναγκαία,
καθώς θα πρέπει να ενταχθούν υπάλληλοι των κρατών μελών στην ΕΥΕΔ, και τα 
περιθώρια είναι αρκετά στενά. 

Η ΕΥΕΔ ως μια πλήρως ανεξάρτητη Υπηρεσία «στους κόλπους» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

26. Αυτό το μοντέλο συνάδει περισσότερο από κάθε άλλο με τη δημοσιονομική νομοθεσία 
και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ. Απαιτούνται λίγες και απλές 
αλλαγές. Αυτό είναι εξάλλου το μοντέλο που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (2009/2133(INI)):

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο…
7. είναι της γνώμης ότι, ως μια sui generis υπηρεσία από οργανωτική και δημοσιονομική άποψη, η 
ΕΥΕΔ είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί στη διοικητική δομή της Επιτροπής, καθώς έτσι θα 
διασφαλιζόταν πλήρης διαφάνεια·

27. Με δεδομένο την ίδρυση της ΕΥΕΔ ως ανεξάρτητης υπηρεσίας στους κόλπους της 
Επιτροπής, η νομοθεσία της ΕΕ ήδη προβλέπει και εφαρμόζει συγκεκριμένες λύσεις:

28. Προϋπολογισμός: Οι πιστώσεις για την Υπηρεσία καταγράφονται λεπτομερώς υπό 
ειδικό τίτλο του προϋπολογισμού εντός του τμήματος του γενικού προϋπολογισμού που 
αφορά την Επιτροπή. Η Ύπατη Εκπρόσωπος αποστέλλει στον Γενικό Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Επιτροπής ένα προσχέδιο προϋπολογισμού,
ώστε να συμπεριληφθεί στον ειδικό τίτλο για την υπηρεσία στον ετήσιο γενικό 
προϋπολογισμό. 

29. Προσωπικό: Οι θέσεις που παρέχονται στην Υπηρεσία απαριθμούνται σε ένα 
παράρτημα στο οργανόγραμμα της Επιτροπής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος ασκεί, όσον 
αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας, τις εξουσίες που παρέχει ο Κανονισμός 
Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, καθώς και τις εξουσίες που παρέχονται στην αρχή 
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που είναι αρμόδια να συνάπτει συμβάσεις απασχόλησης βάσει του καθεστώτος που 
ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων. 

30. Εσωτερική οργάνωση: Οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εσωτερική της 
οργάνωση ισχύουν για την Υπηρεσία μόνο στον βαθμό που συνάδουν με τις διατάξεις 
της ΣΛΕΕ και της ΣΕΕ (EYEA ως υπηρεσία sui generis).

Αντιμετώπιση της ΕΥΕΔ ως θεσμικού οργάνου υπό την έννοια του άρθρου 1 του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού 

31. Θα ήταν περίεργο να καταλήξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα θεσμικό όργανο που 
αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες, να μην διαθέτει το δικό του τμήμα στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, ενώ για την ΕΥΕΔ θα προβλέπεται ένα τέτοιο τμήμα. 

32. Οι Συνθήκες είναι σαφείς: ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι επίσης ένας από τους Αντιπροέδρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 17 (παράγραφοι 4, 6, 7, 8) της ΣΕΕ). Ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος, στους κόλπους της Επιτροπής, για τις εξωτερικές σχέσεις 
και για τον συντονισμό άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης (άρθρο 18 
παράγραφος 4). Δεν διαθέτει δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας (άρθρο 24 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ).

33. Είναι θέμα αρχής να γίνεται πάντα η διάκριση μεταξύ του ρόλου του Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, παρόλο που ανατίθενται στο ίδιο 
πρόσωπο. Αυτό έχει συνέπειες όσον αφορά τους αναπληρωτές – η Ύπατη Εκπρόσωπος 
έχει αναπληρωτές μόνο για τα καθήκοντά της ως Ύπατης Εκπροσώπου.

34. Απαλλαγή: Όπως περιγράφεται ανωτέρω, απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 319 της 
ΣΛΕΕ χορηγείται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε άλλη απαλλαγή που χορηγείται 
από το Κοινοβούλιο σε άλλα θεσμικά όργανα μπορεί να γίνεται δεκτή κατά πάγια 
πρακτική, αλλά δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως απαλλαγή υπό την έννοια που 
προβλέπεται στις Συνθήκες. Το Συμβούλιο πρέπει να διευκρινίσει αυτό το σημαντικό 
σημείο στην ιδρυτική πράξη της ΕΥΕΔ. Ο Δημοσιονομικός Κανονισμός έπεται. Στην 
πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού για την 
ΕΥΕΔ1, η ΕΥΕΔ εκλαμβάνεται ως «θεσμικό όργανο» υπό την έννοια του άρθρου 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Η αιτιολογική σκέψη 3 της πρότασης προβλέπει ότι «το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση των πιστώσεων που 
ψηφίσθηκαν στο τμήμα “ΕΥΕΔ” του προϋπολογισμού». Ωστόσο, το σημείο αυτό δεν 
είναι δεσμευτικό, και το άρθρο 145 του δημοσιονομικού κανονισμού παραμένει ως έχει.  

35. Μεταφορές: Εάν η ΕΥΕΔ εκληφθεί ως θεσμικό όργανο διακριτό από την Επιτροπή, θα 
εμπίπτει στο άρθρο 22 του δημοσιονομικού κανονισμού και όχι στο άρθρο 23 όσον 
αφορά τις μεταφορές πιστώσεων. Οι όροι που διέπουν τις μεταφορές σύμφωνα με το 
άρθρο 22 είναι λιγότερο αυστηροί σε σχέση με το άρθρο 23 (δυνατότητα μεταφοράς 
μεταξύ τίτλων μέχρι 10%). Κατά συνέπεια, σε αυτήν την περίπτωση, το άρθρο 22 του 
δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να εξαιρεθεί η ΕΥΑΔ 

                                               
1 COM(2010)0085
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και το άρθρο 23 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να την συμπεριλάβει. Μία άλλη
δυνατότητα, εάν ακολουθηθεί αυτή η οδός, θα ήταν να επιβληθούν οι ίδιοι όροι για τις 
αιτήσεις μεταφοράς πιστώσεων στην Επιτροπή όπως και στα άλλα θεσμικά όργανα (η 
κατάργηση της διάκρισης στα άρθρα 22 και 23 θα μπορούσε να διασφαλίσει τα 
δημοσιονομικά προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

36. Εκτέλεση προϋπολογισμού: Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η Επιτροπή εκτελεί τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ: άρθρο 317 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Όπως 
αναφέρεται ανωτέρω, όλες οι επιχειρησιακές δαπάνες για τις πολιτικές που εκτελούνται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τις Συνθήκες πρέπει να συνεχίσουν να εκτελούνται από 
αυτήν. Πρέπει να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να διατηρηθεί η 
δημοσιονομική ευθύνη της Επιτροπής, ακόμη και όταν τα χρήματα «της Επιτροπής» 
δαπανώνται από επικεφαλής αντιπροσωπειών. Ορισμένες «διοικητικές» γραμμές του 
προϋπολογισμού, αν και σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων συνδέονται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εκτελούνται στις 
αντιπροσωπείες της Ένωσης. Αυτές οι γραμμές πρέπει να παραμείνουν στον 
επιχειρησιακό προϋπολογισμό (τμήμα ΙΙΙ), διότι δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από 
το «επιχειρησιακό» πρόγραμμα ούτε να υπαχθούν στον τίτλο 5.

Χρηματοδότηση της Υπηρεσίας – Δημοσιονομικές επιπτώσεις στις δαπάνες του τίτλου 5

Ανώτατα όρια για τον τίτλο 5

37. Η δημιουργία της ΕΥΕΔ μπορεί να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη ή –με δεδομένη την 
παρούσα πρόταση: κατά πάσα πιθανότητα– θα οδηγήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στον τίτλο 5 – ανάλογα με το μέγεθός της. Η πραγματικότητα είναι ότι η 
ενσωμάτωση προσωπικού από τα εθνικά διπλωματικά σώματα θα χρηματοδοτηθεί από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για παράδειγμα: η θέση ενός διπλωμάτη σε μια 
αντιπροσωπεία στοιχίζει το διπλάσιο απ’ ό,τι μια θέση στην έδρα. Κατά συνέπεια, η 
αναλογία μεταξύ κεντρικού και αποκεντρωμένου προσωπικού θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στον προϋπολογισμό υπό τον τίτλο 5. Όσο περισσότερο προσωπικό αποσπάται 
στις εξωτερικές αντιπροσωπείες τόσο πιο υψηλές θα είναι οι δαπάνες της ΕΥΕΔ.

38. Εάν η ΕΥΕΔ θεωρηθεί θεσμικό όργανο με δικό του τμήμα στον προϋπολογισμό, οι 
διοικητικές πιστώσεις για τους ΕΕΕΕ που ανήκουν αυτήν τη στιγμή στον τίτλο 4 θα 
πρέπει να μεταφερθούν στον τίτλο 5. Αυτές οι αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις στα 
περιθώρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (θα πρέπει να αυξηθούν τα ανώτατα 
όρια του τίτλου 5 για τα έτη 2010 έως 2013 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ΕΥΕΔ 
χωρίς να επηρεαστεί ο προϋπολογισμός των υπαρχόντων θεσμικών οργάνων). Θα 
απαιτηθεί διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2010 ειδικά για την ΕΥΕΔ.

39. Όσον αφορά τις «διοικητικές» δαπάνες, οι πρώην γραμμές BA του προϋπολογισμού της 
ΕΕ συνδέονται με το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να εκτελούνται στις αντιπροσωπείες της 
Ένωσης. Αυτές οι γραμμές θα πρέπει να παραμείνουν στον επιχειρησιακό 
προϋπολογισμό (τμήμα ΙΙΙ), διότι δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από το 
«επιχειρησιακό» πρόγραμμα ούτε να υπαχθούν στον τίτλο 5 (αρχή της κατάρτισης 
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προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων που εισήχθη μετά την πτώση της Επιτροπής 
Santer).  

Υποστηρικτικές λειτουργίες

40. Για λόγους αποδοτικότητας κόστους και αποτελεσματικότητας, η ΕΥΕΔ, ακόμη και ως 
διακριτό σώμα, πρέπει να βασίζεται στις υποστηρικτικές λειτουργίες της Επιτροπής, και 
στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση αρμοδιοτήτων και να 
διαφυλαχθεί η ιεραρχία και η παρακολούθηση της λογιστικής πορείας των πράξεων. 

Έλεγχος επί των πιστώσεων του προϋπολογισμού – τροποποιήσεις της διοργανικής 
συμφωνίας και του κανονισμού για το ΠΔΠ σχετικά με την ΚΕΠΠΑ

41. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία της ΕΥΕΔ πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις πιστώσεις για την εξωτερική δράση. 

42. Το άρθρο 12 του σχεδίου κανονισμού του Συμβουλίου για το ΠΔΠ 2007-2013 
(COM(2010)0072) και το σημείο 18 (πρώην 42) της προτεινόμενης διοργανικής 
συμφωνίας για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (COM(2010) 0073) δεν 
επιτρέπουν επί του παρόντος την εγγραφή ποσών «προς υπόμνηση» σε αποθεματικό. Το 
σημείο 18 προβλέπει επίσης ότι, απουσία συμφωνίας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πρέπει να εγγράψουν στον προϋπολογισμό το ποσό που περιέχεται στον προηγούμενο 
προϋπολογισμό ή το ποσό που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού, όποιο από τα 
δύο είναι χαμηλότερο. Επίσης, το σημείο 19 (πρώην 43) της πρότασης διοργανικής 
συμφωνίας προβλέπει ότι πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση από τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 
της ΚΕΠΠΑ. Τέλος, το άρθρο 41 της ΣΕΕ προβλέπει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
ταμείο εκκίνησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ενόψει αποστολής στρατιωτικής ή αμυντικής φύσης. Αυτό το άρθρο δεν παρέχει καμία 
εξουσία ελέγχου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

43. Ο κανονισμός για το ΠΔΠ πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αρθούν οι 
ιδιαιτερότητες του προϋπολογισμού για την ΚΕΠΠΑ. Κατά τη διάρκεια του τριμερούς 
διαλόγου στις 25 Μαρτίου 2010, ο εισηγητής του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα Reimer Böge επεσήμανε ότι η διοργανική 
συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία επί 
της νομικής φύσης της ΕΥΕΔ.

Αξιολόγηση αντικτύπου και κατάθεση προτάσεων σε τμήματα 

44. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει τις δυσκολίες που απορρέουν από την (οριζόντια) 
τμηματοποίηση των σχεδίων προτάσεων για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού (αλλαγές λόγω Λισαβόνας, λόγω ΕΥΕΔ, ανά τριετία επανεξέταση) που έχει 
ως αποτέλεσμα πολλαπλές διαδικασίες και μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση (ιδίως όταν
διαφορετικές προτάσεις επηρεάζουν τα ίδια σημεία του δημοσιονομικού κανονισμού)· 
επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν η Επιτροπή προτίθεται να διενεργήσει 
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αξιολόγηση αντικτύπου1 όπως ζητείται στο σημείο 15 της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας2.

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 σημείο 15: «Η Επιτροπή αναφέρεται επίσης στην έκταση και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που 
προηγήθηκαν καθώς και στην αξιολόγηση που διενήργησε όσον αφορά τον αντίκτυπο.»


