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Bevezetés

1. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) igen kényes kérdésében három, eltérő parlamenti 
álláspontot kiváltó javaslatból álló csomaggal kell foglalkoznunk: 

 Az EKSZ szervezetének létrehozásáról és működéséről szóló tanácsi határozatra 
irányuló, 2010. március 25-i javaslat (a Parlamenttel csak konzultáció folyik – az 
EUSz.1 27. cikkének (3) bekezdése).

 az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi 
Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (COM(2010) 85) – rendes jogalkotási eljárás (a 
Parlamentnek együttdöntési jogköre van – az EUMSz.2 322. cikke).

 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – a 259/68/EGK, 
Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a javaslattervezet még nem érkezett meg) – rendes 
jogalkotási eljárás (a Parlamentnek együttdöntési jogköre van – az EUMSz. 336. 
cikke).

2. A Bizottság a fő javaslat mellett munkadokumentumot adott ki, amelyben ismerteti a 
költségvetési rendelet végrehajtási szabályaiban az EKSZ miatt szükségessé váló 
változtatásokat (COM(2010)0085, SEC(2010)0257).

3. A Költségvetési Bizottság március 16–17-i ülésén tartotta az első vitát a költségvetési 
rendeletre vonatkozó javaslatok menetrendjéről, hatályáról és tartalmáról, Inge Grässle 
előadó munkadokumentumának kíséretében3.

4. E második munkadokumentum célja az EKSZ szervezetére és működésére vonatkozó 
költségvetési szabályok és azok uniós pénzügyi mechanizmusok működésére gyakorolt 
hatásainak első elemzése. 

5. Úgy látjuk, hogy ez a jogalkotási javaslat – amelyről az EP-vel „csak” konzultáció folyik 
– jelentős számú, költségvetési kérdéseket, a költségvetési rendeletet és a személyzeti 
szabályzatot érintő előírást tartalmaz, amelyek egy, a Tanács által egyoldalúan 
megváltoztatható rendelet részeként sérthetik az EP költségvetési rendeletre és 
személyzeti szabályzatra vonatkozó jogalkotását. Emiatt emlékeztetni kell arra, hogy az 
„EKSZ-csomag” kétharmad részében tartozik együttdöntés alá, így tényleges 
együttdöntési helyzet áll elő. 

6. Megjegyzés: Az előadó be fogja mutatni, hogy (az EKSZ létrehozásáról szóló) tanácsi 
rendeletben lévő, költségvetési rendeletet érintő rendelkezések a költségvetési rendelet 
jelentős számú jelenlegi rendelkezésébe ütköznek, illetve azoknak ellentmondanak. Az 
előadó ezért javasolja, hogy a tanácsi rendeletből hagyják el a költségvetésre, 

                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés
2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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költségvetési rendeletre és személyzeti szabályzatra utaló valamennyi cikket, amelyek az 
EUMSz. szerint külön jogszabályi rendelkezésekben szabályozhatóak. 

7. Az előadó úgy véli, hogy a kérdéskör általános megértéséhez hasznos lenne egy rövid 
bevezető a KKBP-vel kapcsolatos kérdések európai uniós történetéről:

A KKBP-re vonatkozó költségvetési szabályok Lisszabon előtt

8. Az 1957. évi Római Szerződés csak a kereskedelmet vonta a nemzetközi kérdések 
körébe. 1970-től kialakultak az európai politikai együttműködésnek nevezett nem 
hivatalos rendszerek. Az 1986. évi Egységes Európai Okmány, majd az 1992. évi 
Maastrichti Szerződés és az 1997. évi Amszterdami Szerződés tette hivatalossá a mai 
mechanizmusokat, beépítve az európai politikai együttműködés titkárságát a Tanács 
titkárságába, és létrehozva a KKBP számára a főtitkár/főképviselő intézményét. A 
főtitkárnak/főképviselőnek az elnökséget és a Tanácsot kellett támogatnia. A KKBP 
irányítása és végrehajtása az elnökség és a Tanács kizárólagos felelőssége1; de a Tanács 
felelősségi körébe tartozó pénzeszközöket (280 millió EUR 2010-ben) mindig a Bizottság 
kezelte. A Bizottság számára azonban operatív költségvetést nem hajtottak végre és 
támogatásokat sem ítéltek oda (kivéve: a Parlament költségvetését, a politikai pártokat és 
politikai alapítványokat). A többi intézmény csak saját igazgatási költségvetését hajtja 
végre.

9. A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 42. pontja szerint az EP-t, a Tanácsot és 
a Bizottságot a Bizottság által elkészített előzetes költségvetés-tervezet alapján minden 
évben tárgyalási kötelezettség terheli a KKBP működési kiadásainak összegéről és ezen 
összegnek a Bizottság költségvetésében a KKBP költségvetési alcímének (19 03.) 
jogcímcsoportjai közötti elosztásáról (ideértve többek között a különleges képviselők 
műveleteit).

10. A múltbeli mentesítési eljárások ajánlásait figyelembe véve a Tanács soha nem mutatott 
érdeklődést a KKBP-pénzeszközök kezelése iránt. A mentesítő állásfoglalások ezekről a 
pénzeszközökről nem szólnak, és nem is jeleznek semmiféle különösebb kihívást. A 
Parlament részéről a Költségvetési Ellenőrző Bizottság mindig is bírálta a kevert 
hatásköröket az átláthatóság és elszámoltathatóság hiányával, illetve a Tanács részéről 
annak elutasításával együtt, hogy részt vegyen a rendes parlamenti mentesítési eljárásban. 
Az a tény, hogy az EUMSz. (a 319. cikk) csak a Bizottság költségvetésének 
mentesítésére vonatkozik, és a Tanácsnak adott mentesítésnek főként politikai értéke van, 
nem egyértelmű következményekkel, minden évben gondot okozott, és vitákhoz vezetett 
a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban. Mindeddig a KKBP tekintetében nem volt 
parlamenti ellenőrzés és elszámoltathatóság az adófizetők pénze vonatkozásában. 

11. Lisszabonig a külső fellépési költségvetés irányítása és az 5038 fős személyzetű 136 
bizottsági delegáció kizárólag a Bizottság felelősségi körébe tartozott. Nincs 

                                               
1 Crowe, Brian: Az európai külügyi szolgálat: Ütemterv a sikerhez (The European External Action Service: 
Roadmap for Success) Chatham House, 2008, 11. Érdekes megfigyelni, hogy a költségvetési kérdések, 
átláthatósági kérdések és ellenőrzési témák ebben az ütemtervben nem kapnak semmilyen szerepet. Ashton 
főképviselő asszony javaslatában a tanulmány mind a tíz ajánlását követte. Sir Brian a Tanácsnál Javier Solana 
volt főképviselőnek dolgozott. 
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együttműködés a KKBP és a Tanács egyes régiókra kirendelt különleges képviselői és a 
Bizottság delegációi között. A különleges képviselők – kérésükre – főként logisztikai 
támogatást kapnak a delegációktól; létezik az információcsere, de nincs csere a közös 
tevékenységek tekintetében.

A Lisszaboni Szerződés

12. A Szerződések (az EUSz. és az EUMSz.) nem írnak elő a Külügyi Szolgálat tekintetében 
semmiféle sajátos szervezeti struktúrát:

Az EUSz. 13. cikkének (1) bekezdése megadja az uniós intézmények felsorolását: az 
Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió 
Bírósága, az Európa Központi Bank és a Számvevőszék.

13. Az EUSz. V. címe állapítja meg az Unió külső tevékenységére vonatkozó általános 
rendelkezéseket és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös 
rendelkezéseket. Ennek előkészítése és végrehajtásának biztosítása a főképviselő 
hatásköre (az EUSz. 27. cikkének (1) bekezdése). Az EUSz. 30., 33. és 34. cikke 
tartalmazza a főképviselő további hatásköreit. Nincs kapcsolat a főképviselő hatáskörei és 
bármely meghatározott szervezeti forma között.

14. A főképviselő teljesen szabadon tehet javaslatot egyik vagy másik szervezeti formára a 
Tanácsnak az EKSZ létrehozásáról szóló határozat iránti javaslatában (az EUSz. 27. 
cikkének (3) bekezdése).

15. Az EUMSz-ben egyáltalán nem esik említés az EKSZ-ről, ezt csak az EUSz. 27. 
cikkének (3) bekezdése említi egy alkalommal: „Megbízatásának ellátása során a 
főképviselőt európai külügyi szolgálat segíti.” 

16. Ezzel szemben: az EKSZ egy „szolgálat”, ami uniós szóhasználatban az igazgatóság, a 
titkárság, az ügynökség, de a hivatal fogalmánál is alacsonyabb rendű. Az EKSZ
személyzetét 1/3 részben a tagállamok diplomatái fogják alkotni (az EUSz. 27. cikkének 
(3) cikke): A szolgálatot a Tanács, a Bizottság és a tagállamok tisztviselői fogják alkotni.

Az EKSZ-javaslatokban szereplő költségvetési rendelkezések értékelése

A főképviselő javaslata (a 2010. március 25-i tanácsi határozattervezet)

17. Érdekes megjegyezni, hogy a KKBP mai költségvetésében megjelenő vegyes hatáskörök, 
az átláthatóság és elszámoltathatóság hiánya szolgált a Külügyi Szolgálat felépítésének 
mintájául. A Szerződés nem ír elő szervezeti formát, mindössze a személyzetet illetően 
tartalmaz megkötést. A főképviselő teljesen új szervezetet tervez, saját igazgatással, 
amely részben a Bizottsággal párhuzamosan működik.

18. Az (EKSZ létrehozásáról szóló) Ashton-javaslat költségvetést érintő fő pontjai:
 az EKSZ mint a Bizottságtól és a Tanácstól elkülönülő intézmény;
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 kettős szerepkörű főtitkár, 2 kettős szerepkörű titkárhelyettes – a Szerződés csak egy 
kettős szerepkörű személyről rendelkezik – a főképviselőről/alelnökről;

 központi szervezetek és minden delegáció, beleértve a Bizottság személyzetét;
 az EKSZ támogatja a Bizottság elnökét, a Bizottság szolgálatait, a Tanács elnökét és a 

tagállami diplomáciai szolgálatokat;
 főigazgatóságok földrajzi részlegekkel, többoldalú és tematikus részlegekkel;
 a delegációk vezetői a főképviselő kizárólagos felelőssége alá tartoznak: ezek hajtják 

végre a Bizottságtól érkező működési előirányzatokat;
 A javaslat nem határozza meg a különleges képviselők hatásköreit és felelősségeit.
 A Tanács KKBP-igazgatóságait és hatásköreit be kell építeni a működési 

költségvetésbe (KKBP-költségvetés, stabilitási eszköz, az iparosodott országokkal 
folytatott együttműködés eszköze (ICI), kommunikáció és állami diplomácia, 
választási megfigyelő missziók).

 A főképviselő „hozzájárul” a Bizottság valamennyi külső programjához (ENPI, DCI, 
EFA, EIDHR, INSC); az EKSZ feladata a programokon belüli következő bizottsági 
határozatok előkészítése: országelőirányzatok, országos és regionális stratégiai 
dokumentumok, nemzeti és regionális indikatív programok (NIP-ek/RIP-ek); 
(megjegyzés: a Bizottság csak az éves tevékenységi programokat tartja meg magának! 
– ez a következőt jelenti: veszélybe kerül azok EP felé történő költségvetési 
elszámoltathatósága! A konkrét határozatokat a NIP-ek és RIP-ek keretében hozzák!)

 A főképviselő az engedélyezésre jogosult tisztviselő: ez azt jelenti, hogy bármely 
biztosnál nagyobb költségvetési hatáskörrel rendelkezik (egyetlen biztos sem, de még 
az elnök sem engedélyezésre jogosult tisztviselő!). Ez a javaslat visszavisz bennünket 
a Santer-Bizottság bukása előtti időkbe.

 Az EKSZ személyzete azonos jogokat és kötelezettségeket kap: ez megingatja azt a 
tényt, hogy a Santer-Bizottság óta európai pénzeszközöket csak uniós tisztviselők 
kezelhetnek, mivel ők magánvagyonukkal is felelnek.

 A biztonság mint az EKSZ kizárólagos felelőssége – ami manapság gyakorlatilag 
megnyitja az utat a nagyobb költségvetési kiadások felé!

Mi forog kockán az Európai Parlament mint a költségvetési hatóság egyik része 
számára?

19. Az EP 2010. március 25-i állásfoglalása az EKSZ költségvetése és költségvetési 
ellenőrzése tekintetében teljes ellenőrzést kér, és emlékeztet arra, hogy biztosítani kell a 
szolgálat létszámtervének teljes költségvetési átláthatóságát.1 A szolgálat 
függetlenségének foka szerint különféle költségvetési problémák fognak felmerülni, amint 
azt a fentiekben részben már kifejtettük, ami veszélybe sodorja az Európai Parlament 
költségvetési előjogait, különösen az intézményi, politikai és egyéni felelősség 
összekeverésével és elmosásával. Összegzésként:

20. Költségvetés: A Szerződések szerint a szakpolitikák működési kiadásait csak a Bizottság 
hajthatja végre (= költheti el). A működési kiadások elköltése és a Bizottság és az EKSZ
közötti, főként az EU-delegációk/követségek tekintetében fennálló hatáskörátfedés a 

                                               
1 Az Európai Parlament 2011. évi költségvetési prioritások – III. szakasz – Bizottság c., 2010.március 25-i 
állásfoglalásának 57. pontja (2010/2004(BUD)
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felelősségi körök összekeveredését okozza, ami megkérdőjelez minden illetékes 
bizottságot és a Parlament költségvetési ellenőrzési hatásköreit (különösen az 
AFET/CONT bizottság esetében). Fenn kell tartanunk az egyértelmű utasítási és 
felelősségi láncot. 

21. Mentesítés: Az EU-Szerződések megállapítják, hogy az EUMSz. 319. cikke (volt 276. 
cikk) szerinti mentesítés címzettje kizárólag az Európai Bizottság. Az Európai Parlament 
el fogja veszteni befolyását, ha az EKSZ a Bizottságon kívülre kerül, mivel a többi 
intézménynek adott mentesítés (vagy annak megtagadása) következményei vitatottak. 

22. Személyzet és költségvetés: a Santer-Bizottság 1999-es lemondását követően 
egyértelműen megállapították, hogy európai pénzeszközöket csak európai tisztviselőkre 
lehet rábízni. Ezt érvénytelenítené az a tény, hogy az EKSZ-nek egyharmada a tagállami 
közigazgatásokból érkezik; a delegációvezetők az EKSZ részeként a Bizottság nevében 
járnak el anélkül, hogy annak tisztviselői lennének. Továbbra is erősen problematikus az a 
megoldás, hogy őket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőinek nevezik ki: kinevezésüknek legalábbis a Bizottsággal való megállapodás 
alapján kellene történnie, mivel a Szerződések szerint a szakpolitikák működési kiadásait 
csak a Bizottság (és tisztviselői) hajthatják végre (= költhetik el), és a Bizottság felel a 
Parlament felé a költségvetés végrehajtásáért.

23. Az átláthatósággal kapcsolatban az EP-nek meg kell védenie a tevékenység alapú 
irányítás elvét, amelyért 1999 után oly hevesen küzdött. E politikai döntés 
következménye a költségvetési rendelet 41 cikkének (2) bekezdése volt, amely 
megállapította a működési és igazgatási kiadások szétválasztását. Ez az elv különösen 
fontos az EKSZ tekintetében figyelemmel arra a kísérletre, hogy az EKSZ műveleteinek 
égisze alá próbálják besorolni a fejlesztési, a humanitárius segítségnyújtási és 
szomszédsági politikát (és azok igazgatását). 

24. Átcsoportosítások: A feltételek egyszerűsítését igénylik a Bizottságra és más 
intézményekre vonatkozó eltérő szabályrendszerek – a Bizottság szabályait kell 
egységesen alkalmazni.

25. Az 5. fejezet felső korlátja: szükség lesz az 5. fejezet újbóli kiigazítására, mivel a 
tagállamok tisztviselőit integrálni kell az EKSZ-be, és a mozgásterek elég szűkösek. 

Az EKSZ mint az Európai Bizottságon „belüli” teljesen független szolgálat

26. Az európai költségvetési joghoz és személyzet szabályokhoz ez a modell illik a 
legjobban. Csak néhány egyszerűen elvégezhető módosítás szükséges. Egyben ez az a 
modell, amelyet az Európai Parlament 2009. október 22-i, az európai külügyi szolgálat 
létrehozásának intézményi szempontjairól szóló állásfoglalásában (2009/2133(INI)) is 
kért:

Az Európai Parlament…
7. úgy véli, hogy a szolgálatot – amely szervezeti és költségvetési szempontból sajátos szolgálat –
a Bizottság igazgatási szerkezetébe kell betagolni, mivel ez biztosítana teljes átláthatóságot;
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27. Feltételezve, hogy az EKSZ Bizottságon belüli független szolgálatként jön létre, az uniós 
jog már jelenleg is rendelkezik bizonyos megoldásokkal, amelyek jelenleg is működnek:

28. Költségvetés: A szolgálat előirányzatai az Európai Unió általános költségvetésének a 
Bizottsághoz kapcsolódó szakaszában külön költségvetési tétel alatt kerülnek részletesen 
meghatározásra. A főképviselő küldi meg a Bizottság költségvetési főigazgatójának az 
előzetes költségvetés-tervezetet, amelyet az éves általános költségvetésben a hivatal 
külön költségvetési tételébe kell beépíteni.

29. Személyzet: A szolgálat számára biztosított álláshelyeket a Bizottság létszámtervének 
melléklete tartalmazza. A szolgálat személyzete vonatkozásában a főképviselő gyakorolja 
az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában a kinevezésre jogosult 
hatóságra ruházott hatásköröket, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételekben a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságra 
ruházott hatásköröket. 

30. Belső szervezet: A Bizottság belső szervezetre vonatkozó határozatai a szolgálatra csak 
annyiban vonatkoznak, amennyiben azok összeegyeztethetőek az EUMSz. és az EUSz. 
rendelkezéseivel (az EKSZ mint „sui generis” szolgálat).

Az EKSZ mint a költségvetési rendelet 1. cikke értelmében vett intézmény

31. Az lenne a furcsa eredmény, hogy az Európai Tanács – a Szerződésekben elismert 
intézmény – nem rendelkezik saját szakasszal az EU-költségvetésben, az EKSZ viszont 
igen.

32. A Szerződések igen egyértelműen rendelkeznek: az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője egyben egyike az Európai Bizottság alelnökeinek (az EUSz. 17. cikkének 
(4), (6), (7) és (8) bekezdése). A főképviselő felelős a Bizottságon belül a 
külkapcsolatokért és az Unió külső tevékenysége egyéb területeinek összehangolásáért (a 
18. cikk (4) bekezdése). Nem rendelkezik indítványozási joggal (az EUSz. 24. cikkének 
(1) bekezdése).

33. Elvileg az Európai Bizottság alelnökének és a főképviselőnek a feladatait – a személyi 
egyezés ellenére – mindig el kell különíteni egymástól. Ennek a helyettesítésre nézve is 
következményei vannak – a főképviselőnek csak a főképviselői feladatai vonatkozásában 
van helyettese.

34. Mentesítés: Amit azt fentebb kifejtettük, az EUMSz. 319. cikke szerinti mentesítés 
címzettje csak az Európai Bizottság lehet. A Parlament által más intézményeknek adott 
mentesítés általánosan elfogadott lehet, de nem jelent a Szerződés értelmében vett 
mentesítést. A Tanácsnak egyértelművé kell tennie ezt a fontos kérdést az EKSZ alapító 
aktusában. Majd következik a költségvetési rendelet. A költségvetési rendeletet az EKSZ
tekintetében módosító bizottsági javaslat1 az EKSZ-t a költségvetési rendelet 1. cikke 
értelmében vett intézménynek tekinti. A javaslat (3) preambulumbekezdése előírja, hogy 
„a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok 

                                               
1 COM(2010)0085
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végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára”. 
Mindazonáltal ez nem kötelező pont, és a költségvetési rendelet 145. cikke nem változik.

35. Átcsoportosítások: Ha az EKSZ-t a Bizottságtól elkülönülő intézménynek tekintik, úgy 
az az átcsoportosítások tekintetében a költségvetési rendelet 22. cikkének, nem pedig 23. 
cikkének hatálya alá tartozik. A 22. cikk hatálya alá tartozó átcsoportosítások feltételei 
kevésbé szigorúak, mint a 23. cikk hatálya alá tartozóké (lehetőség a címek közötti 
legfeljebb 10%-os átcsoportosításra). Ezért e feltételezés értelmében módosítani kell a 
költségvetési rendelet 22. cikkét, hogy kizárjuk az EKSZ-t, illetve a 23. cikket annak 
érdekében, hogy az EKSZ annak hatálya alá tartozzon. E feltételezés alapján a másik 
lehetőség, hogy ugyanazokat a feltételeket írjuk elő a Bizottság átcsoportosítási 
kérelmeire, mint a többi intézményére (a 22. és 23. cikk közötti megkülönböztetés 
eltörlése alkalmas lenne az EP költségvetési előjogainak védelmére).

36. A költségvetés végrehajtása: A Szerződés előírja, hogy a Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben hajtja végre az EU költségvetését, az EU költségvetési rendelete 
rendelkezéseinek megfelelően: az EUMSz. 317. cikkének (1) bekezdése. Amint fentebb 
is említettük, minden olyan szakpolitikához kapcsolódó működési kiadást, amelyet a 
Szerződések szerint a Bizottságnak kell végrehajtania, továbbra is annak kell elköltenie. 
Biztosítékokat kell létrehozni a Bizottság pénzügyi felelősségének megőrzésére, még ha a 
„bizottsági pénzt” a delegációvezető költi is el. Egyes „igazgatási” sorok a tevékenység 
alapú költségvetés elve szerint az operatív programokhoz kapcsolódnak, de azokat az 
Unió delegációinak kell végrehajtani. Ezeket a sorokat a működési költségvetésben (III. 
szakasz) kell tartani, nem lehet elválasztani az „operatív” programtól, és azok nem 
vihetőek át az 5. fejezetbe.

A szolgálat finanszírozása – költségvetési kihatások az 5. fejezet szerinti kiadásokra

Az 5. fejezet felső korlátai

37. Az EKSZ létrehozása költségvetési szempontból lehet semleges vagy – a jelenlegi 
javaslatra figyelemmel valószínűbb, hogy – az EU 5. fejezet alá tartozó költségvetésének 
emelkedését okozza, méretétől függően. A valóság az, hogy a nemzeti diplomáciai 
szolgálatoktól átkerülő személyzet integrálását az EU költségvetése fogja finanszírozni. 
Például: a delegációknál egy diplomata álláshely kétszer annyiba kerül, mint egy 
székhelyen lévő álláshely. Ezért a centralizált és decentralizált személyzet arányának 
fontos hatása lesz az 5. fejezet alatti költségvetésre. Minél több munkatársat
csoportosítanak át a külső delegációkhoz, annál magasabbak lesznek az EKSZ költségei.

38. Ha az EKSZ-t saját költségvetési szakasszal rendelkező intézménynek tekintjük, az 
EUKK-nak a jelenleg a 4. fejezet alatt szereplő igazgatási előirányzatait át kell 
csoportosítani az 5. fejezetbe. Ezeknek a változásoknak következményei lennének a 
többéves pénzügyi keret mozgástereire is (az EKSZ már létező intézmények 
költségvetésének veszélyeztetése nélküli finanszírozása érdekében meg kell emelni az 5. 
fejezet felső korlátját a 2010–2013-as évekre). Szükség lesz 2010-re egy EKSZ-nek 
szentelt költségvetés-módosításra.
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39. Az „igazgatási” kiadásokat illetően az EU költségvetésének korábbi BA sorai a 
programokhoz kapcsolódnak, de azokat az Unió delegációinak kell végrehajtaniuk. 
Ezeket a sorokat a működési költségvetésben (III. szakasz) kell tartani, nem lehet 
elválasztani az „operatív” programtól, és azok nem vihetőek át az 5. fejezetbe (a Santer-
Bizottság bukása után bevezetett tevékenység alapú költségvetés-tervezés elve).

Támogató funkciók

40. A költséghatékonyság és eredményesség érdekében az EKSZ-nek külön szervként is a 
Bizottság támogató funkcióira kell hagyatkoznia, ez utóbbi esetben a végső felelősség, az 
utasítási láncolat és a számviteli nyomvonal elmosása nélkül.

Ellenőrzés a költségvetési előirányzatok felett – az intézményközi megállapodás és a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet KKBP tekintetében történő módosítása

41. Mindenesetre az EKSZ létrehozásának lehetőséget kell adnia arra, hogy nagyobb 
átláthatóságot kapjunk a külső tevékenységekkel összefüggő előirányzatok tekintetében. 

42. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendelettervezet (COM(2010)0072) 12. cikke és a „költségvetési kérdésekben folytatott 
együttműködésről” szóló intézményközi megállapodásra irányuló javaslat 
(COM(2010)0073) 18. pontja (korábbi 42. pont) jelenleg tiltja a pro memoria (p.m.) 
bejegyzést a tartalékban lévő pénzeszközök tekintetében. A 18. pont azt is előírja, hogy 
megállapodás hiányában az EP-nek és a Tanácsnak a költségvetésben az előző évi 
költségvetésben szereplő, illetve az előzetes költségvetési tervezetben javasolt összeg 
közül az alacsonyabbikat kell megadnia. Emellett az intézményközi megállapodásra 
irányuló javaslat 19. (korábban 43.) pontja előírja, hogy a főképviselőnek/alelnöknek 
tájékoztatnia kell az EP-t a KKBP költségvetési kihatásairól. Végezetül az EUSz. 41. 
cikke előírja, hogy a katonai vagy védelmi vonatkozású műveletek előkészítő 
tevékenységeinek finanszírozására induló alapot kell létrehozni. Ez a cikk semmiféle 
ellenőrzési jogkört nem ad az EP-nek. 

43. A többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy 
visszaszorítsuk a KKBP-költségvetés sajátosságait. A 2010. március 25-i háromoldalú 
találkozón Reimer Böge, a „költségvetési kérdésekben folytatott együttműködésről” szóló 
intézményközi megállapodásra irányuló javaslat előadója, kiemelte, hogy az
intézményközi megállapodás megtárgyalása nem lehetséges az EKSZ jogi jellegére
vonatkozó megállapodás nélkül.

Hatásvizsgálat és a javaslatok felosztása

44. Az előadó emlékeztet a költségvetési rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatok 
(horizontális) felosztásából (lisszaboni változások, EKSZ-változások, hároméves 
felülvizsgálat) eredő nehézségekre, ami miatt többszöröződnek az eljárások, és zavarok 
keletkezhetnek (különösen, ha a költségvetési rendelet ugyanazon rendelkezését több 
javaslat módosítja); továbbá érdekes lenne megvizsgálni, hogy a Bizottság vajon 
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szándékozik-e hatásvizsgálatot végezni1, amint azt a hatékonyabb jogalkotásról szóló 
intézményközi megállapodás 15. pontja kérte.2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 15. pont: „A Bizottság figyelembe fogja venni az előzetes konzultáció és az elvégzett hatáselemzés hatókörét és 
eredményeit."


