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Sissejuhatus

1. Seoses Euroopa välisteenistust puudutava tundliku teemaga on meil tegemist kolme 
ettepanekuga, mille suhtes on parlamendil erinev õiguslik seisukoht: 

 ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse välisteenistuse korraldus 
ja toimimine, kuupäevaga 25. märts 2010, (vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 27 
lõikele 31 parlamendiga ainult konsulteeritakse);

 ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (mis käsitleb Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega 
(KOM (2010) 85), mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust (vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 3222 on parlament kaasotsustaja);

 ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimusi, nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (ettepanekut ei 
ole veel esitatud), mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust (vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 336 on parlament kaasotsustaja).

2. Komisjon on esitanud töödokumendi, milles määratletakse olulisi tagajärgi omavad 
muudatused finantsmääruse rakenduseeskirjades seoses välisteenistusega, ning koos 
sellega ettepaneku teksti KOM (2010) 0085, SEC (2010) 0257.

3. Eelarvekomisjon arutas oma 16. ja 17. märtsi kohtumisel esmakordselt finantsmäärust 
käsitlevate ettepanekute ajakava, reguleerimisala ja sisu, ning sellele oli lisatud raportöör 
Inga Grässle koostatud töödokument3. 

4. Käesoleva teise töödokumendi eesmärk on esitada esmane analüüs eelarve eeskirjade 
kohta, mida kohaldatakse välisteenistuse korralduse ja toimimise suhtes, ning selle mõju 
ELi finantsmehhanismide toimimisele. 

5. Me näeme, et kõnealune ettepanek võtta vastu õigusakt, mille suhtes Euroopa 
Parlamendiga kõigest konsulteeritakse, sisaldab olulise arvu eelarveküsimusi, 
finantsmäärust ja personalieeskirju puudutavaid sätteid, mis võivad kahjustada Euroopa 
Parlamendi õigusloomealast osalust finantsmääruse ja personalieeskirjade sätestamisel
määruses, mida nõukogu saab ühepoolselt muuta. Sellepärast tuleb meenutada, et kahe 
kolmandiku välisteenistust käsitlevate ettepanekute suhtes kohaldatakse kaasotsustamist, 
nii et faktiliselt on tegu kaasotsustamismenetlusega. 

6. NB: Raportöör selgitab, et finantsmäärust käsitlevad sätted nõukogu määruses (seoses 
välisteenistuse loomisega) rikuvad paljusid kehtiva finantsmääruse sätteid ning on 
nendega vastuolus. Ta teeb seetõttu ettepaneku jätta nõukogu määrusest välja kõik need
artiklid, mis osutavad eelarvele, finantsmäärusele ja personalieeskirjadele, ning mida võib 
käsitleda eraldi õigusaktides vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule. 

                                               
1 Euroopa Liidu leping
2 Euroopa Liidu toimimise leping
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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7. Raportöör usub, et üldise arusaamise parandamiseks võib olla kasu lühikesest 
sissejuhatusest ÜVJP puudutavate küsimuste kohta Euroopa Liidu ajaloos:

ÜVJP puudutav eelarvekord enne Lissaboni lepingut

8. 1957. aasta Rooma lepingus käsitleti rahvusvaheliste suhete puhul ainult kaubandust. 
Alates 1970. aastast hakkas tekkima mitteametlik süsteem Euroopa poliitilise koostöö 
näol. 1986. aasta ühtse Euroopa aktiga ning sellele järgnenud 1992. aasta Maastrichti 
lepinguga ja 1997. aasta Amsterdami lepinguga anti mehhanismidele praegune ametlik 
kuju, ühendati Euroopa poliitilise koostöö sekretariaat nõukogu sekretariaadiga ning 
loodi peasekretäri/ÜVJP kõrge esindaja ametikoht. Tema ülesandeks oli eesistujariigi ja 
nõukogu toetamine. ÜVJP juhtimine ja rakendamine on ainuüksi eesistujariigi ja nõukogu 
ülesanne1, kuid nõukogu kasutada olnud vahendeid (280 miljonit eurot 2010. aastaks) 
juhtis alati komisjon. Samas ei eraldata komisjonile tegevuskulude eelarvet ega anta 
toetusi (erandiks on parlamendi eelarve, erakonnad ja poliitilised ühendused). Ülejäänud 
institutsioonid täidavad ainult oma halduskulude eelarvet.

9. 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe lõike 42 kohaselt olid Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon kohustatud igal aastal komisjoni koostatud esialgse 
eelarveprojekti alusel leppima kokku ÜVJP tegevuskulude osas ning selleks ette nähtud 
summa jaotamises ÜVJP eelarvepeatüki (19 03) artiklite vahel komisjoni eelarve raames 
(sealhulgas eriesindajate tegevus).

10. Võttes arvesse varasemaid soovitusi eelarve täitmisele heakskiidu andmisel, ei ole 
nõukogu kunagi üles näidanud huvi ÜVJP vahendite juhtimise vastu. Heakskiidu andmise 
otsustes ei mainita kõnealuseid vahendeid ning need ei kujuta mingit erilist probleemi. 
Parlament omalt poolt on eelarvekontrollikomisjoni kaudu alati kritiseerinud ühendatud 
pädevusi nende läbipaistmatuse ja aruandekohustuse puudumise tõttu, ning nõukogu 
keeldumist liituda tavapärase parlamentaarse eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetlusega. Eelarvekontrollikomisjonis põhjustas igal aastal probleeme ja arutelusid 
asjaolu, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 319 sätestatakse ainult komisjoni 
eelarve täitmisele heakskiidu andmine ning nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisel on põhiliselt ebaselgete tagajärgedega poliitiline väärtus. Kuni tänaseni puudub 
ÜVJP üle parlamentaarne kontroll ja sellel puudub aruandekohustus maksumaksjate raha 
osas. 

11. Kuni Lissaboni lepinguni oli välistegevuse eelarve ja komisjoni 136 delegatsiooni ning 
nendes töötava 5038 töötaja juhtimine täielikult komisjoni ülesandeks. Puudub koostöö 
ÜVJP ja nõukogus erinevaid regioone esindavate eriesindajate ning komisjoni 
delegatsioonide vahel. Eriesindajad saavad taotluse korral delegatsioonidelt peamiselt 
logistilist tuge, toimub teabevahetus, kuid ühised tegevused puuduvad.

                                               
1 Brian Crowe: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. On 
huvitav jälgida, et eelarvealased küsimused, läbipaistvust puudutavad asjaolud ja kontrolli teema ei mängi selles 
tegevuskavas mingit rolli. Kõrge esindaja, leedi Ashton, järgis ettepanekus kõiki kümmet dokumendis esitatud 
poliitikasoovitust. Sir Brian töötas nõukogus endise kõrge esindaja Javier Solana juures. 
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Lissaboni leping

12. Lepingutega (Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping) ei määrata 
välisteenistusele mingit konkreetset organisatsioonilist ülesehitust:

Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 1 loetletakse ELi institutsioonid: Euroopa 
Parlament, Euroopa Ülemkogu, nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Kohus, 
Euroopa Keskpank ja kontrollikoda.

13. Euroopa Liidu lepingu V jaotises nähakse ette üldsätted liidu välistegevuse kohta ning 
erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. Nende koostamine ja rakendamise 
tagamine on kõrge esindaja pädevuses (Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõige 1). Kõrge 
esindaja muudele volitustele osutatakse ühtlasi Euroopa Liidu lepingu artiklites 30, 33 ja 
34. Kõrge esindaja volitused ei ole seotud ühegi kindla organisatsioonilise ülesehitusega.

14. Kõrge esindaja võib oma välisteenistuse loomist käsitlevas ettepanekus nõukogule ette 
panna ükskõik millise organisatsiooniline ülesehituse (Euroopa Liidu lepingu artikli 27 
lõige 3).

15. Euroopa Liidu toimimise lepingus ei mainita välisteenistust üldse ning Euroopa Liidu 
lepingus mainitakse seda vaid ühel korral artikli 27 lõikes 3: „Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat abistab tema volituste täitmisel Euroopa 
välisteenistus.”

16. Vastupidi, välisteenistus on „teenistus”, mis ELi terminoloogias tähendab direktoraadist, 
sekretariaadist, agentuurist või isegi ametist madalamat astet. Ühe kolmandiku 
välisteenistuse personalist moodustavad liikmesriikide diplomaadid (Euroopa Liidu 
lepingu artikli 27 lõige 3): teenistus koosneb nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide 
ametnikest.

Välisteenistuse loomise ettepanekute eelarvesätete hindamine

Kõrge esindaja ettepanek (nõukogu 25. märtsi 2010. aasta otsuse projekt)

17. On huvitav märkida, et ÜVJP eelarvet puudutavad jagatud volitused ja läbipaistvuse ning 
aruandekohustuse puudumine on välisteenistuse ülesehitamise mudeliks. Aluslepingus ei 
nähta ette konkreetset organisatsioonilist ülesehitust, sätestatakse ainult personali 
koosseis. Kõrge esindaja näeb ette täiesti uue organisatsiooni, millel on oma 
administratsioon, mis töötab osaliselt komisjoniga paralleelselt.

18. Eelarvet käsitlevad kesksed punktid Ashtoni ettepanekus (välisteenistuse loomise kohta):
 Välisteenistus on komisjonist ja nõukogust eraldiseisev institutsioon.
 Kahe ametikoha ülesandeid täitev peasekretär, kaks kahe ametikohta ülesandeid täitvat 

asepeasekretäri, kuigi Euroopa Liidu lepinguga nähakse ette ainult üks kahe ametikoha 
ülesandeid täitev isik, kelleks on kõrge esindaja/asepresident.

 Keskse juhtimisega organisatsiooniline ülesehitus ja kõik delegatsioonid, sealhulgas 
komisjoni personal.
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 Välisteenistus toetab komisjoni presidenti, komisjoni teenistusi, nõukogu eesistujat 
ning liikmesriikide diplomaatilisi teenistusi.

 Peadirektoraadid, millel on geograafilised, multilateraalsed ja temaatilised osakonnad.
 Delegatsioonide juhid, kes alluvad ainult kõrgele esindajale: nemad rakendavad

ühtlasi komisjoni tegevusvahendeid.
 Eriesindajate volitused ja ülesanded, mida ettepanekus ei määratleta.
 ÜVJP direktoraadid ja nõukogu võimekus tuleb integreerida tegevuskulude eelarvesse

(ÜVJP eelarve, stabiliseerimisvahend, rahastamisvahend koostööks tööstusriikide, 
teabevahetus ja avalik diplomaatia, valimisvaatlusmissioonid).

 Komisjoni välisprogrammid (ENPI, DCI, EDF, EIDHR, INSC); välisteenistusel on 
ülesandeks valmistada ette komisjoni otsused programmide raames, mis käsitlevad 
riikide rahaeraldisi, riike ja piirkondi käsitlevaid strateegilisi dokumente, riiklikke ja 
piirkondlikke näidisprogramme. (NB Komisjon jätab endale vaid aastased 
tegevusprogrammid, mis tähendab seda, et aruandekohustus Euroopa Parlamendile 
seatakse ohtu! Konkreetsed otsused võetakse vastu riiklike ja piirkondlike 
näidisprogrammide raames.)

 Kõrge esindaja on eelarvevahendite käsutaja. See tähendab, et tal on palju suuremad 
eelarvealased volitused kui ühelgi volinikul (ükski volinik ega ka president ei ole 
eelarvevahendite käsutaja). Käesolev ettepanek viib meid tagasi sellesse aega, mis 
eelnes Santeri juhitud komisjoni umbusaldamisele.

 Välisteenistuse personalil on samad õigused ja kohustused, mis seab ohtu asjaolu, et 
alates Santeri juhitud komisjoni laialisaatmisest on Euroopa vahendite juhtimine 
usaldatud vaid ELi ametnikele, kuna nad vastutavad oma isikliku varaga.

 Julgeolek on ainus ÜVJP vastutusala, mis on tänases praktikas ukse avajaks edasistele 
eelarvekulutustele!

Mis tähtsus on sellel Euroopa Parlamendile kui ühele eelarvepädevale institutsioonile?

19. Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2010. aasta resolutsioonis nõutakse järelevalve teostamist 
Euroopa välisteenistuse eelarve ja selle kontrolli üle ning tuletatakse meelde, et tuleb 
tagada teenistuse ametikohtade loetelu täielik eelarveline läbipaistvus. 1 Kõnealuse 
teenistuse sõltumatuse tasemest tulenevalt tekivad mitmesugused eelarvega seotud 
probleemid, nagu eelpool osaliselt juba märgitud, mis seavad ohtu Euroopa Parlamendi 
eelarve prioriteedid, eeskätt seetõttu, et segatakse omavahel institutsioonilised, poliitilised 
ja individuaalsed vastutusalad ja need muutuvad selle tulemusena ebamääraseks. 
Kokkuvõttes:

20. Eelarve: vastavalt aluslepingutele täidab (=kasutab) poliitikameetmete tegevuseelarvet 
ainult komisjon. Tegevuseelarve kasutamine ning komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 
ristpädevus peamiselt ELi delegatsioonides/saatkondades toob kaasa vastutuste 
segunemise, mis paneb proovile iga pädeva komisjoni ja parlamendi 
eelarvekontrollipädevused (eriti AFET/CONT). Peame säilitama selged käsu- ja 
vastutusliinid. 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2010. aasta resolutsioon 2011. aasta eelarve prioriteetide kohta – III jagu –
Komisjon, punkt 57 (2010/2004(BUD).
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21. Eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi aluslepingutes on sätestatud, et heakskiidu 
adressaat vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 319 (endine artikkel 276) on 
ainult Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament kaotab mõjuvõimu, kui Euroopa 
välisteenistus paigutatakse komisjonist väljapoole, sest heakskiidu (või sellest keeldumise) 
tagajärjed teistele institutsioonidele on vaieldavad. 

22. Personal ja eelarve: Pärast Santeri komisjoni tagasiastumist 1999. aastal on selgelt 
kehtestatud, et Euroopa vahendeid võib usaldada ainult Euroopa ametnikele. Selle paneb 
proovile asjaolu, et üks kolmandik Euroopa välisteenistuse koosseisust tuleb 
liikmesriikide haldussüsteemidest; delegatsioonide juhid tegutsevad Euroopa 
välisteenistuse osana ka komisjoni nimel, kuid ei ole selle teenistujad. Lahendus nimetada 
nad edasivolitamise teel komisjoni eelarvevahendite käsutajaks jääb ülimalt 
problemaatiliseks, nad tuleks ametisse nimetada vähemalt kokkuleppel komisjoniga, sest 
vastavalt aluslepingutele täidab (=kasutab) poliitikameetmete tegevuseelarvet ainult 
komisjon (ja selle ametnikud) ning komisjon vastutab parlamendi ees eelarve täitmise 
eest. 

23. Läbipaistvuse huvides peaks Euroopa Parlament kaitsma tegevuspõhise juhtimise 
põhimõtteid, mille eest ta pärast 1999. aastat nii tuliselt võitles. Finantsmääruse artikli 41 
lõige 2 oli selle poliitilise otsuse tagajärg ja kehtestas tegevus- ja halduseelarve 
eraldamise. Euroopa välisteenistuse jaoks on kõnealune põhimõte eriti oluline, pidades 
silmas püüdlusi lisada Euroopa välisteenistuse tegevusvaldkonda areng, humanitaarabi ja 
naabruspoliitika (ja nende vastav haldamine). 

24. Ümberpaigutused: Komisjoni ja teiste institutsioonide jaoks antud valdkonnas kehtivad 
erinevad reeglistikud nõuavad meilt tingimuste ühtlustamist – komisjoni reegleid tuleb 
ühtselt kohaldada.

25. Rubriigi 5 piirmäär: rubriigi 5 kohandamine muutub vajalikuks, sest liikmesriikide 
ametnikud tuleb võtta Euroopa välisteenistusse ja varusid on üsna vähe. 

Euroopa välisteenistus täielikult sõltumatu teenistusena Euroopa Komisjoni „sees”.

26. See mudel sobib Euroopa eelarveõiguse ja personalieeskirjadega kõige paremini. Vaja on 
teha vaid mõned hõlpsalt juhitavad muudatused. See on ka mudel, mida Euroopa 
Parlament nõudis oma 22. oktoobri 2009. aasta resolutsioonis Euroopa välisteenistusse 
loomise institutsiooniliste aspektide kohta (2009/2133(INI)):

Euroopa Parlament....
7. arvab, et Euroopa välisteenistus, mis on organisatoorselt ja eelarveliselt sui generis 
teenistus, tuleb hõlmata komisjoni haldusstruktuuri, kuna see tagaks täieliku 
läbipaistvuse; 

27. eeldades, et Euroopa välisteenistus luuakse sõltumatu teenistusena komisjoni sees, on ELi 
õigusaktides juba sätestatud ja kasutusel teatavad lahendused: 

28. Eelarve: välisteenistuse assigneeringud, mis sätestatakse üksikasjalikult ja kirjendatakse 
eraldi eelarverubriigis Euroopa Liidu üldeelarve komisjoniga seotud jaos. Kõrge esindaja 
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saadab komisjoni eelarve-peadirektorile esialgse eelarveprojekti, mis kirjendatakse aasta 
üldeelarvesse ametit käsitlevasse eraldi rubriiki. 

29. Personal: Välisteenistusele eraldatud ametikohad loetletakse komisjoni ametikohtade 
loetelu lisas. Kõrgel esindajal on ameti personaliga seoses õigused, mille Euroopa 
ühenduste ametnike personalieeskirjad annavad ametisse nimetavale ametiisikule ja 
ühenduste muude teenistujate teenistustingimused teenistuslepinguid sõlmima volitatud 
ametiisikule. 

30. Struktuur: Komisjoni struktuuri käsitlevaid komisjoni otsuseid kohaldatakse 
välisteenistuse suhtes niivõrd, kuivõrd need on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu ja Euroopa Liidu lepingu sätetega (Euroopa välisteenistus sui generis
teenistusena). 

Euroopa välisteenistust käsitletakse institutsioonina finantsmääruse artikli 1 tähenduses 

31. Oleks kummaline tulemus, kui Euroopa Ülemkogul, mis on aluslepingutes tunnustatud 
institutsioon, puudub ELi eelarves eraldi jagu, kuid Euroopa välisteenistusel on see 
olemas. 

32. Aluslepingud on väga selged: liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on 
üks komisjoni asepresidentidest (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiked 4, 6, 7, 8). 
Kõrge esindaja vastutab komisjonis välissuhete korraldamise ja liidu välistegevuse 
muude aspektide koordineerimise eest (artikli 18 lõige 4). Tal ei ole algatusõigust 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 24 lõige 1). 

33. Euroopa Komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja ametiülesandeid tuleb põhimõtteliselt 
alati eristada, kuigi neid teostab üks isik. Sellel on tagajärjed asendajate jaoks – kõrgel 
esindajal on asendajad ainult kõrge esindaja ülesannete tarbeks. 

34. Eelarve täitmisele heakskiidu andmine: nagu eelpool kirjeldatud, on heakskiidu 
adressaat vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 319 ainult Euroopa 
Komisjon. Parlamendi poolt teistele institutsioonidele antud muu heakskiit võib olla 
üldiselt aktsepteeritud, kuid ei tähenda heakskiitu aluslepingu tähenduses. Nõukogu peab 
seda olulist punkti Euroopa välisteenistuse asutamisaktis selgitama. Finantsmäärus järgib 
seda. Komisjoni ettepanekus, millega muudetakse finantsmäärust seoses Euroopa
välisteenistusega1 käsitatakse Euroopa välisteenistust institutsioonina finantsmääruse 
artikli 1 tähenduses. Ettepaneku põhjenduses 3 on kirjas, et „välisteenistuse eelarvejao 
kinnitatud assigneeringute puhul kiidab eelarve täitmise välisteenistuse poolt heaks 
Euroopa Parlament“. See punkt ei ole siiski siduv ja finantsmääruse artiklit 145 ei 
muudeta. 

35. Ümberpaigutused: kui Euroopa välisteenistust käsitatakse komisjonist eraldiseisva 
institutsioonina, kuulub see ümberpaigutustega seoses finantsmääruse artikli 22 ja mitte 
finantsmääruse artikli 23 alla. Artikli 22 alusel on ümberpaigutuste tingimused vähem 
ranged kui artikli 23 alusel (jaotiste vahel on võimalik ümber paigutada kuni 10%). 

                                               
1 KOM(2010)0085
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Sellest hüpoteesist lähtuvalt tuleb muuta finantsmääruse artiklit 22, et välja jätta Euroopa 
välisteenistus, ja artiklit 23, et see sisse võtta. Teine nimetatud hüpoteesist lähtuv 
võimalus oleks kehtestada komisjonile ümberpaigutamistaotluste osas samad tingimused 
nagu teistele institutsioonidele (artiklite 22 ja 23 erisuse kaotamine võiks kaitsta Euroopa 
Parlamendi eelarvealaseid õigusi).

36. Eelarve täitmine: aluslepingus on sätestatud, et komisjon täidab ELi eelarvet koostöös 
liikmesriikidega vastavalt ELi finantsmääruse sätetele: Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 317 lõige 1. Nagu eelpool märgitud, peab kõik kulutused poliitikameetmete
tegevuseelarvest, mida täidab vastavalt aluslepingutele komisjon, ka edaspidi tegema 
komisjon. Komisjoni finantsvastutuse säilitamiseks tuleb paika panna tagatised, isegi kui 
„komisjoni raha” kulutab delegatsiooni juht. Teatavad „halduseelarveread” on vastavalt 
tegevuspõhise eelarvestamise põhimõttele seotud rakenduskavaga, kuid tuleb teostada 
liidu delegatsioonis. Need eelarveread peavad jääma rakenduseelarvesse (jagu III), neid 
ei saa eraldada rakenduskavast ega lisada rubriiki 5. 

Välisteenistuse rahastamine –  mõju rubriigi 5 kuludele

Rubriigi 5 piirmäärad

37. Euroopa välisteenistuse loomine võib jätta eelarvele mõju avaldamata või – mis on 
käesolevat ettepanekut arvestades tõenäolisem – toob kaasa ELi eelarve suurendamise 
rubriigis 5, sõltuvalt selle suurusest. See on tegelikkus, et liikmesriikide diplomaatilise 
personali kaasamine rahastatakse ELi eelarvest. Näiteks üks diplomaadi ametikoht 
delegatsioonis maksab kaks korda nii palju kui üks ametikoht peakorteris. 
Tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud personali suhtel on seetõttu oluline mõju eelarvele 
rubriigis 5. Mida rohkem personali välisdelegatsioonidesse lähetatakse, seda suuremad on 
Euroopa välisteenistuse kulud. 

38. Kui Euroopa välisteenistust käsitatakse eraldi eelarvejaoga institutsioonina, tuleks praegu 
rubriiki 4 paigutatud ELi eriesindajate halduskulude krediit rubriiki 5 ümber paigutada. 
Need muudatused mõjutaksid mitmeaastase finantsraamistiku varusid (vajadus 
suurendada rubriigi 5 piirmäärasid aastateks 2010 kuni 2013, et rahastada Euroopa 
välisteenistust praeguste institutsioonide eelarvet ohtu seadmata). Vaja läheks Euroopa 
välisteenistusele pühendatud 2010. aasta paranduseelarvet. 

39. Halduskulude eelarvega seoses on ELi eelarve endised BA-eelarveread kavaga seotud, 
kuid tuleb täita liidu delegatsioonides. Need eelarveread peaksid jääma 
rakenduseelarvesse (jagu III), neid ei saa eraldada rakenduskavast ega lisada rubriiki 5 
(pärast Santeri komisjoni tagasiastumist kasutusele võetud tegevuspõhise eelarve 
põhimõte). 

Tugifunktsioonid 

40. Kulutõhususe ja tõhususe huvides peab Euroopa välisteenistus isegi eraldi asutusena 
tuginema komisjoni tugifunktsioonidele, viimasel juhul ei tohi muuta lõppvastutust,
käsuliine ja arvestuse jälgitavust ebamääraseks. 
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41. Igal juhul peab Euroopa välisteenistuse loomine olema võimalus suurema läbipaistvuse 
saavutamiseks välistegevuse assigneeringute üle. 

42. Nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2007–2013 (KOM(2010)0072), artiklis 12 ja institutsioonidevahelise 
kokkuleppe eelnõu eelarvealase koostöö kohta (KOM(2010)0073) punktis 18 (varem 42) 
on praegu keelatud luua reservis fondide rida märkega „p.m.“. Punktis 18 on ka 
sätestatud, et kui kokkuleppele ei jõuta, kannavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
eelarvesse eelmises eelarves sisaldunud summa või siis eelarveprojektis esitatud summa, 
juhul kui viimasena nimetatud summa on väiksem. Lisaks on institutsioonidevahelise 
kokkuleppe eelnõu punktis 19 (varem 43) sätestatud, et kõrge esindaja/asepresident peab 
andma Euroopa Parlamendile teavet ÜVJP rahalise mõju kohta. Lõpuks on ELi lepingu 
artiklis 41 sätestatud, et sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioone 
ettevalmistava tegevuse jaoks luuakse käivitusfond. Selles artiklis ei ole antud Euroopa 
Parlamendile kontrollivolitusi. 

43. Mitmeaastase finantsraamistiku määrust tuleks muuta, et kaotada ÜVJP eelarve erisused. 
25. märtsi 2010. aasta trialoogi käigus on Reimer Böge, kes on eelarvealast koostööd 
käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu raportöör, juhtinud tähelepanu 
sellele, et institutsioonidevahelise kokkuleppe üle ei ole võimalik läbirääkimisi pidada, 
kui puudub kokkulepe Euroopa välisteenistuse õigusliku olemuse kohta. 

Mõjuhinnang ja kahes osas ettepanekud 

44. Raportöör tuletab meelde raskusi, mis tekivad finantsmääruse läbivaatamise ettepanekute 
eelnõude (horisontaalsest) osadeks jagamisest (Lissaboni muudatused, Euroopa 
välisteenistuse muudatused, läbivaatamine kolm korda aastas), mis toovad kaasa 
mitmekordsed menetlused ja võivad tekitada segadust (eriti kui finantsmääruse samasid 
sätteid puudutatakse erinevates ettepanekutes). Lisaks oleks huvitav näha, kas komisjon 
kavatseb läbi viia mõju hindamise1, nagu on nõutud paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 15.2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 punkt 15: „Komisjon annab aru läbi viidud eelneva konsulteerimise ja mõju hindamise ulatuse ja tulemuste 
kohta.“


