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Įvadas

1. Ypač opiu Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) klausimu turime apsvarstyti tris
pasiūlymus, kuriuose Parlamentui skiriami skirtingi teisiniai vaidmenys:

 pasiūlymas, susijęs su 2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimu, kuriuo nustatoma
EIVT struktūra ir veikimas (su Parlamentu tik konsultuojamasi – ESS 27 
straipsnio 3 dalis1);

 pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo dėl Europos 
išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (COM (2010) 85) – įprasta teisėkūros procedūra (Parlamentas priima 
bendrą sprendimą – ESVS 322 straipsnis2);

 pasiūlymas priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo keičiami 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygos 
– Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (reglamento projektas 
dar negautas) – įprasta teisėkūros procedūra (Parlamentas priima bendrą sprendimą
– ESVS 336 straipsnis).

2. Kartu su pagrindiniu pasiūlymu COM (2010) 0085, SEC (2010) 0257 Komisija paskelbė 
darbinį dokumentą, kuriame pateikiami svarbūs Finansinio reglamento įgyvendinimo 
taisyklių pakeitimai EIVT atžvilgiu.

3. Per kovo 16–17 d. vykusį posėdį Biudžeto komitetas surengė pirmąją diskusiją dėl
pasiūlymų dėl Finansinio reglamento, pateiktų kartu su pranešėjos Inge Grässle3 parengtu 
darbo dokumentu, tvarkaraščio, taikymo srities ir turinio.

4. Šio antrojo darbo dokumento tikslas – pateikti pirmąją EIVT struktūrai ir veikimui 
taikomų biudžeto taisyklių ir EIVT reikšmės ES finansinių mechanizmų veikimui analizę.

5. Matome, kad šiame teisėkūros pasiūlyme, pagal kurį su Europos Parlamentu „tik“ 
konsultuojamasi, pateikiama nemažai su biudžeto klausimais, Finansiniu reglamentu ir 
Tarnybos nuostatais susijusių sąlygų, kurios gali prieštarauti Europos Parlamento teisės 
aktams dėl Finansinio reglamento ir darbuotojų reglamento, kurį Taryba gali vienašališkai 
keisti. Dėl šios priežasties reikia nepamiršti, jog siekiant, kad būtų faktiškai priimami 
bendri sprendimai, dviems trečdaliams su EIVT susijusių pasiūlymų „paketo“ taikoma
bendro sprendimo priėmimo procedūra.

6. Pastaba. Aš, pranešėja, atskleisiu, kaip Tarybos reglamente (dėl EIVT įsteigimo) 
pateikiamomis nuostatomis dėl Finansinio reglamento pažeidžiama nemažai galiojančių 
Finansinio reglamento nuostatų ir joms prieštaraujama. Taigi ji siūlytų primygtinai 
reikalauti pašalinti iš Tarybos reglamento visus straipsnius, susijusius su biudžetu, 
Finansiniu reglamentu ir Tarnybos nuostatais, kuriuos, kaip numatyta ESVS, galima 

                                               
1 Europos Sąjungos sutartis.
2 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf.
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reglamentuoti atskiromis teisinėmis nuostatomis.
7. Aš, pranešėja, manau, kad trumpas įvadas į BUSP reikalus Europos Sąjungos istorijoje

gali būti naudingas bendram suvokimui:

Iki Lisabonos sutarties BUSP taikytos biudžetinės priemonės

8. 1957 m. Romos sutartis buvo susijusi tik su tarptautine prekyba. Nuo 1970 m. sukurta 
neoficiali sistema, pavadinta „Europos politiniu bendradarbiavimu“ (EPB). 1986 m. 
Suvestiniu Europos aktu, o vėliau – 1992 m. Mastrichto sutartimi ir 1997 m. Amsterdamo 
sutartimi integravus EPB sekretoriatą į Tarybos sekretoriatą ir įsteigus generalinio 
sekretoriaus ir vyriausiojo įgaliotinio BUSP postą atitinkamiems mechanizmams 
suteiktas oficialumas ir jie tapo tokiais, kokie yra dabar. Šis pareigūnas turėjo padėti 
pirmininkaujančiai valstybei narei ir Tarybai. BUSP valdymas ir įgyvendinimas priklauso 
išimtinei pirmininkaujančios valstybės narės ir Tarybos kompetencijai1; tačiau lėšas 
(2010 m. – 280 mln. EUR), už kurias atsakinga Taryba, visada valdė Komisija. Tačiau 
Komisija nevykdo veiklos biudžetų ir neteikia dotacijų (išskyrus Parlamento, politinių 
partijų ir politinių fondų biudžetus). Kitos institucijos vykdo tik savo pačių 
administracinius biudžetus.

9. Pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą EP, Taryba ir Komisija, 
vadovaudamosi Komisijos pateiktu preliminariu biudžeto projektu, turi kasmet tartis dėl 
BUSP veiklos išlaidų sumos ir dėl šios sumos paskirstymo Bendrijos biudžeto BUSP 
skyriaus (19 03) straipsniams (inter alia, įskaitant specialiųjų atstovų veiklą).

10. Atsižvelgdama į ankstesnes biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijas Taryba 
niekada nerodė ambicijų administruoti BUSP lėšas. Rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo šios lėšos neminimos, nenumatoma ir jokio konkretaus iššūkio. Kalbant apie 
Parlamentą Biudžeto kontrolės komitetas visada kritikavo mišrios kompetencijos sritis, 
kurioms trūksta skaidrumo ir atskaitomybės, ir Tarybos atsisakymą prisijungti prie 
įprastos parlamentinės procedūros dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai, kad ESVS
(319 straipsnis) taikoma tik tvirtinant Komisijos biudžeto įvykdymą, o Tarybos biudžeto 
įvykdymo patvirtinimas turi iš esmės politinę vertę su neaiškiomis pasekmėmis, Biudžeto 
kontrolės komitete kasmet sukeldavo keblumų ir diskusijų. Iki šios dienos BUSP taikoma 
nepakankama parlamentinė kontrolė ir trūksta atskaitomybės dėl mokesčių mokėtojų 
pinigų.

11. Iki Lisabonos sutarties išorės veiklos biudžeto ir 136 Komisijos delegacijų, kuriose dirba 
5038 darbuotojai, valdymas priklausė išimtinei Komisijos kompetencijai. BUSP ir 
Tarybos specialieji regionų atstovai bei Komisijos delegacijos tarpusavyje 
nebendradarbiauja. Specialusis atstovas, jam (jai) paprašius, iš delegacijų gauna 
daugiausia logistinę pagalbą; vyksta keitimasis informacija, tačiau vykdant bendrą veiklą 
nebendradarbiaujama.

                                               
1 Crowe, Brian, The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. Įdomu, 
kad su biudžetu, skaidrumu ir kontrole susijusiems klausimams šiame „plane“ visai neskiriama dėmesio. 
Vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton pasiūlyme laikytasi visų dešimties pranešime pateiktų politinių 
rekomendacijų. B. Crowe anksčiau dirbo Taryboje buvusiam vyriausiajam įgaliotiniui Javierui Solanai.
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Lisabonos sutartis

12. ESS ir ESVS nenumatoma jokia konkreti Išorės veiksmų tarnybos struktūra:

ESS 13 straipsnio 1 dalyje išvardijamos ES institucijos: Europos Parlamentas, Europos 
Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas, Europos centrinis bankas ir Audito Rūmai.

13. ESS V antraštinėje dalyje išdėstytos bendrosios nuostatos, susijusios su Europos 
Sąjungos išorės veiksmais, ir konkrečios nuostatos, susijusios su bendra užsienio ir 
saugumo politika. Jos rengimas ir įgyvendinimo užtikrinimas priklauso Europos Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio kompetencijai (ESS 27 straipsnio 1 dalis). Kitos vyriausiojo 
įgaliotinio kompetencijos sritys taip pat nurodytos ESS 30, 33 ir 34 straipsniuose. 
Vyriausiojo įgaliotinio kompetencijos sritys nesusijusios su jokia konkrečia struktūros 
forma.

14. Vyriausiasis įgaliotinis savo pasiūlyme Tarybai dėl EIVT steigimo sprendimo visiškai 
laisvai gali siūlyti vieną ar kitą struktūros formą (ESS 27 straipsnio 3 dalis).

15. EIVT apskritai neminima ESVS, apie ją tik kartą užsimenama ESS 27 straipsnio 3 dalyje: 
„Vykdyti įgaliojimus vyriausiajam įgaliotiniui padeda Europos išorės veiksmų tarnyba.“

16. Priešingai, EIVT yra „tarnyba“, o tai ES terminijoje reiškia, jog ji yra žemesnės
hierarchijos pakopos nei „direktoratas“, „sekretoriatas“, „agentūra“ ar netgi „biuras“. 
Ilgainiui trečdalį EIVT personalo sudarys valstybių narių diplomatai (ESS 27 straipsnio 3 
dalis): „Tarnybą sudaro Tarybos ir Komisijos bei valstybių narių pareigūnai.“

Pasiūlymuose dėl EIVT pateiktų biudžeto nuostatų įvertinimas

Vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymas (2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimo projektas)

17. Įdomu, kad mišri kompetencija bei skaidrumo ir atskaitomybės trūkumas šiandienos 
BUSP biudžete yra modelis, pagal kurį bus kuriama EIVT. Sutartyje nenumatoma jokia 
struktūros forma, joje pateikiami nurodymai tik dėl personalo sudėties. Vyriausioji 
įgaliotinė numato visiškai naują tarnybos struktūrą su nuosava administracija, kuri iš 
dalies dirbtų lygiagrečiai su Komisija.

18. Pagrindiniai su biudžetu susiję C. Ashton pasiūlymo (dėl EIVT įsteigimo) aspektai:
 EIVT, kaip nuo Komisijos ir Tarybos atskira institucija;
 dvigubus įgaliojimus turintis generalinis sekretorius, du dvigubus įgaliojimus turintys 

sekretoriaus pavaduotojai – Sutartyje numatomas tik vienas asmuo su dvigubais 
įgaliojimais – vyriausiasis įgaliotinis / pirmininko pavaduotojas;

 centrinės organizacijos ir visos delegacijos, įskaitant Komisijos personalą;
 EIVT padeda Komisijos pirmininkui, Komisijos tarnyboms, Tarybos pirmininkui ir 

valstybių narių diplomatinėms tarnyboms;
 generaliniai direktoratai su geografiniais, teminiais ir daugiašaliais skyriais;
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 delegacijų vadovai, už kuriuos visiškai atsako vyriausiasis įgaliotinis: jie taip pat 
įgyvendins Komisijos veiklos kreditus;

 pasiūlyme neapibrėžti specialiųjų atstovų įgaliojimai ir pareigos;
 BUSP direktoratai ir Tarybos pajėgumai, kuriuos reikia įtraukti į veiklos biudžetą 

(BUSP biudžetas, stabilumo priemonė, bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis 
priemonė, ryšiai ir viešoji diplomatija, rinkimų stebėjimo misijos);

 vyriausioji įgaliotinė „prisideda“ prie visų Komisijos išorės programų (Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP), Vystomojo bendradarbiavimo 
priemonė (VBP), Europos plėtros fondas (EPF), Europos demokratijos ir žmogaus 
teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP), Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje 
priemonė (BBSSP); EIVT atsako už Komisijos priimamų su programomis susijusių 
sprendimų dėl konkrečioms šalims skiriamų lėšų, šalių ir regionų strategijos 
dokumentų, nacionalinių ir regioninių orientacinių programų rengimą; (Pastaba. 
Komisijai lieka tik metinės veiklos programos! – tai reiškia, kad jos biudžetinei
atskaitomybei Europos Parlamentui kyla grėsmė! Konkretūs sprendimai priimami 
pagal nacionalines ir regionines orientacines programas!);

 vyriausioji įgaliotinė yra leidimus išduodanti pareigūnė. Tai reiškia, kad ji turi gerokai 
daugiau biudžetinių įgaliojimų nei bet kuris Komisijos narys (nei Komisijos nariai, nei 
Komisijos pirmininkas nėra leidimus išduodantys pareigūnai!). Šis pasiūlymas grąžina 
mus į laikus iki J. Santero pirmininkaujamos Komisijos atsistatydinimo;

 EIVT personalas turės tas pačias teises ir pareigas: tai kelia abejonių, kadangi po 
J. Santero pirmininkaujamos Komisijos atsistatydinimo tik ES pareigūnams patikima 
valdyti ES lėšas, nes jie atsako savo asmeniniu turtu;

 už saugumą atsako EIVT – šiandien praktikoje tai reiškia daugiau biudžeto išlaidų!

Kuo rizikuoja Europos Parlamentas, kaip biudžeto valdymo institucijos dalis?

19. 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucijoje prašoma atlikti visapusišką EIVT 
biudžeto ir jo kontrolės patikrinimą ir primenama, kad reikia užtikrinti visišką biudžeto 
skaidrumą tarnybos steigimo plano atžvilgiu1.Atsižvelgiant į šios tarnybos 
nepriklausomumo mastą, kaip iš dalies nurodyta pirmiau, kils įvairių su biudžetu susijusių 
problemų, kurios kelia pavojų Europos Parlamento biudžetinėms prerogatyvoms, visų 
pirma todėl, kad sumaišomi ir dėl to tampa migloti instituciniai, politiniai ir individualūs
įsipareigojimai. Apibendrinus:

20. Biudžetas. Pagal Sutartis veiklos išlaidas politikos sritims įgyvendina tik Komisija. Dėl 
veiklos išlaidų įgyvendinimo ir mišrios kompetencijos tarp Komisijos ir EIVT –
daugiausia ES delegacijose ir ambasadose – atsiranda įvairių įsipareigojimų, kurie kelia 
sunkumų kiekvienam kompetentingam komitetui ir už biudžeto kontrolę atsakingoms 
Parlamento tarnyboms (visų pirma Užsienio reikalų komitetui (AFET) ir Biudžeto 
kontrolės komitetui (CONT). Turėsime išlaikyti aiškią pavaldumo ir atsakomybės tvarką.

21. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES sutartimis, pagal ESVS 319 straipsnį (buvęs 276 
straipsnis) nustatyta, kad institucija, kuriai tvirtinamas biudžeto įvykdymas, yra tik 

                                               
1 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl prioritetų sudarant 2011 m. biudžetą 57 punktas – III 
skirsnis – Komisija (2010/2004(BUD)
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Europos Komisija. Jeigu EIVT bus įsteigta už Komisijos ribų, Europos Parlamentas praras 
įtaką, kadangi dėl kitų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (atsisakymo jį 
patvirtinti) pasekmių šiuo metu ginčijamasi.

22. Personalas ir biudžetas. Atsistatydinus J. Santero pirmininkaujamai Komisijai 1999 m. 
buvo aiškiai nustatyta, kad ES lėšos gali būti patikėtos valdyti tik ES pareigūnams. Ši 
nuostata būtų pažeista, nes trečdalis EIVT personalo atvyks iš valstybių narių 
administracijų; delegacijų vadovai, kurie priklauso EIVT, taip pat veikia Komisijos vardu, 
nors ir nėra Komisijos tarnautojai. Sprendimas skirti juos Komisijos perįgaliotais leidimus 
išduodančiais pareigūnais kelia didelių abejonių; jie turėtų būti skiriami bent gavus 
Komisijos pritarimą, nes veiklos išlaidas politikos sritims pagal Sutartis įgyvendina 
Komisija (ir jos pareigūnai) ir Komisija yra atskaitinga Parlamentui dėl biudžeto 
įgyvendinimo.

23. Siekdamas skaidrumo Europos Parlamentas turėtų ginti valdymo pagal veiklos rūšis, už 
kurį jis taip aktyviai kovojo po 1999 m., principus. Finansinio reglamento 41 straipsnio 2 
dalis buvo šio politinio sprendimo pasekmė, joje įtvirtintas veiklos ir administracinių 
išlaidų atskyrimas. Šis principas ypač svarbus EIVT atsižvelgiant į bandymą įtraukti į 
EIVT veiklos sritį vystymąsi, humanitarinę pagalbą ir kaimynystės politiką (bei jų 
administravimą).

24. Perkėlimai. Kadangi Komisijai ir kitoms institucijoms šioje srityje taikomos 
diferencijuotos taisyklės, reikia supaprastinti sąlygas – Komisijos taisyklės turi būti 
taikomos nuosekliai.

25. 5 išlaidų kategorijoje nurodyta viršutinė riba. Reikės keisti 5 išlaidų kategoriją, nes EIVT 
bus įdarbinti valstybių narių pareigūnai, o maržos yra nedidelės.

EIVT, kaip visiškai nepriklausoma tarnyba Europos Komisijoje

26. Šis modelis geriausiai atitinka Europos biudžeto teisę ir personalo taisykles. Reikalingi 
tik keli lengvai įgyvendinami pakeitimai. Tai taip pat yra modelis, kurio Europos 
Parlamentas reikalavo 2009 m. spalio 22 d. rezoliucijoje dėl institucinių Europos išorės 
veiksmų tarnybos steigimo aspektų (2009/2133(INI)):

Europos Parlamentas <...>
7. mano, kad EIVT, kuri organizacinės struktūros ir biudžeto požiūriu yra sui generis tarnyba, 
turi būti įtraukta į Komisijos administracinę sistemą, kadangi tai užtikrintų visapusišką 
skaidrumą; <...>.

27. Tam atvejui, jeigu EIVT būtų įsteigta kaip nepriklausoma tarnyba Komisijoje, ES teisėje 
numatyti ir šiuo metu taikomi tam tikri sprendimai:

28. Biudžetas. Asignavimai tarnybai išsamiai nurodomi ir įtraukiami į specialią biudžeto 
išlaidų kategoriją, esančią su Komisija susijusiame bendrojo Europos Sąjungos biudžeto 
skirsnyje. Vyriausioji įgaliotinė siunčia Komisijos biudžeto generaliniam direktoriui 
preliminarų biudžeto projektą, kuris bendrame metiniame biudžete turi būti įtrauktas į 
specialią tarnybai skirtą išlaidų kategoriją.
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29. Personalas. Tarnybai skiriamos pareigybės išvardijamos Komisijos steigimo plano 
priede. Tarnybai skiriamos pareigybės išvardijamos Komisijos steigimo plano priede. 
Vyriausioji įgaliotinė Tarnybos darbuotojų atžvilgiu naudojasi įgaliojimais, kurie pagal 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus suteikiami skiriančiajai institucijai, ir 
įgaliojimais, kurie pagal Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas suteikiami 
institucijai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis.

30. Vidaus struktūra. Komisijos sprendimai dėl vidaus struktūros taikomi tarnybai tik tuo 
atveju, kai jie atitinka ESVS ir ESS nuostatas (EIVT, kaip sui generis tarnyba).

EIVT laikoma institucija pagal Finansinio reglamento 1 straipsnį

31. Būtų keista, jeigu Europos Taryba, ESS ir ESVS pripažinta institucija, neturėtų savo
atskiro skirsnio ES biudžete, o EIVT tokį skirsnį turėtų.

32. Sutartyse aiškiai nustatyta: Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir 
saugumo politikai taip pat yra vienas iš Europos Komisijos pirmininko pavaduotojų (ESS 
17 straipsnio 4, 6, 7 ir 8 dalys). Vyriausiasis įgaliotinis Komisijoje atsakingas už išorės 
santykius ir kitų Europos Sąjungos išorės veiksmų aspektų derinimą (18 straipsnio 4 
dalis). Jis (ji) neturi iniciatyvos teisės (ESS 24 straipsnio 1 dalis).

33. Iš principo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo ir vyriausiojo įgaliotinio 
funkcijos, nors jas vykdo tas pats asmuo, visada turi būti atskiriamos. Tai svarbu 
pavaduotojų atžvilgiu – vyriausiasis įgaliotinis turi pavaduotojus tik kaip vyriausiasis
įgaliotinis.

34. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Kaip minėta, pagal ESVS 319 straipsnį institucija, 
kuriai tvirtinamas biudžeto įvykdymas, yra tik Europos Komisija. Kitoms institucijoms 
Parlamento suteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas gali būti visuotinai priimtinas, bet 
nereiškia biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kaip apibrėžta Sutartyje. Taryba turi paaiškinti 
šį svarbų punktą EIVT steigimo akte. Vėliau tai bus padaryta Finansiniame reglamente. 
Komisijos pasiūlyme, kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas
Finansinis reglamentas1, EIVT laikoma „institucija“ pagal Finansinio reglamento 1 
straipsnį. Pasiūlymo 3 konstatuojamojoje dalyje numatoma, kad „Europos Parlamentas 
turi tvirtinti EIVT skirto biudžeto skirsnio asignavimų įvykdymą“. Tačiau šis punktas 
nebus privalomas, jeigu Finansinio reglamento 145 straipsnis nebus pakeistas.

35. Perkėlimai. Jeigu EIVT bus laikoma nuo Komisijos atskira institucija, perkėlimų 
atžvilgiu jai bus taikomas Finansinio reglamento 22, o ne 23 straipsnis. Perkėlimo 
sąlygos pagal 22 straipsnį ne tokios griežtos kaip pagal 23 straipsnį (galimybė perkelti iš 
vienos antraštinės dalies į kitą iki 10 % asignavimų). Todėl pagal šią hipotezę Finansinio 
reglamento 22 straipsnis turi būti pakeistas taip, kad nebūtų taikytinas EIVT, o 23 
straipsnis taip, kad būtų taikytinas šiai tarnybai. Kita galimybė pagal šią hipotezę būtų 
taikyti tas pačias sąlygas ir Komisijos, ir kitų institucijų prašymams dėl perkėlimo 
(panaikinus šį 22 ir 23 straipsnių skirtumą būtų galima apsaugoti Europos Parlamento

                                               
1 COM (2010) 0085.
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biudžeto prerogatyvas).

36. Biudžeto įgyvendinimas. Sutartyje numatoma, kad biudžetą vykdo Komisija 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, laikydamasi ES finansinio reglamento 
nuostatų (ESVS 317 straipsnio 1 dalis). Kaip minėta, visas veiklos išlaidas politikos 
sritims, kurias pagal Sutartis įgyvendina Komisija, ir toliau turi įgyvendinti Komisija.
Siekiant išlaikyti Komisijos finansinę atsakomybę, netgi kai „Komisijos pinigus“ leidžia 
delegacijos vadovas, reikia įdiegti apsaugos priemones. Tam tikros „administracinės“ 
eilutės, remiantis biudžeto lėšų skirstymo pagal veiklos rūšis principu, susijusios su 
veiksmų programa, bet turi būti vykdomos Europos Sąjungos delegacijos. Šios eilutės turi 
likti veiklos biudžete (III skirsnis), jų negalima atskirti nuo „veiklos“ programos ir 
negalima įtraukti į 5 išlaidų kategoriją.

Tarnybos finansavimas – poveikis 5 kategorijos biudžeto išlaidoms

5 išlaidų kategorijoje nurodyta viršutinė riba

37. EIVT įsteigimas gali neturėti poveikio biudžetui, tačiau, turint omeny dabartinį 
pasiūlymą, tikėtina, kad įsteigus EIVT padidėtų ES biudžeto 5 kategorijos išlaidos –
atsižvelgiant į tarnybos dydį. Realu, kad personalo iš nacionalinių diplomatinių tarnybų 
įdarbinimas EIVT bus finansuojamas iš ES biudžeto. Pavyzdžiui, vieno diplomato 
pareigos delegacijoje kainuoja dukart tiek, kiek jo pareigos būstinėje. Todėl centralizuoto 
ir decentralizuoto personalo santykis turės svarbaus poveikio biudžeto 5 kategorijos 
išlaidoms. Kuo daugiau personalo bus perkelta į išorės delegacijas, tuo didesnės bus 
EIVT išlaidos.

38. Jeigu EIVT bus laikoma institucija, turinčia savo biudžeto skirsnį, ES specialiajam 
atstovui skirti administravimo kreditai, kurie dabar įtraukti į 4 išlaidų kategoriją, turės 
būti perkelti į 5 išlaidų kategoriją. Šie pakeitimai turėtų padarinių daugiametės finansinės 
programos maržoms (reikėtų padidinti 5 išlaidų kategorijoje nurodytą viršutinę ribą 
2010–2013 m. laikotarpiui, kad būtų galima finansuoti EIVT nesudarant pavojaus esamų 
institucijų biudžetui). Būtų reikalinga EIVT skirta 2010 m. biudžeto pataisa.

39. Kalbant apie administracines išlaidas, buvusios ES biudžeto BA eilutės susijusios su 
programa, bet turi būti vykdomos Europos Sąjungos delegacijos. Šios eilutės turi likti 
veiklos biudžete (III skirsnis), jų negalima atskirti nuo „veiklos“ programos ir negalima 
įtraukti į 5 išlaidų kategoriją (biudžeto lėšų skirstymo pagal veiklos rūšis principas, 
įdiegtas atsistatydinus J. Santero Komisijai).

Pagalbinės funkcijos

40. Siekdama ekonominio efektyvumo ir veiksmingumo EIVT, net ir būdama atskira įstaiga, 
turi pasikliauti Komisijos pagalbinėmis funkcijomis, pastaruoju atveju – tvirtai 
laikydamasi pagrindinių įsipareigojimų, pavaldumo tvarkos ir apskaitos sekos.

Biudžeto asignavimų kontrolė – su BUSP susiję IIA susitarimo ir DFP reglamento 
pakeitimai
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41. Bet kuriuo atveju EIVT įsteigimas turi tapti galimybe pasiekti didesnį asignavimų išorės 
veiksmams skaidrumą.

42. Tarybos reglamento dėl 2007–2013 m. DFP projekto (COM (2010) 0072) 12 straipsniu ir 
siūlomo TS „dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais“ (COM (2010) 0073) 18 (buvęs
42) punktu šiuo metu draudžiamas simbolinis lėšų įnašas į rezervą. 18 punktu taip pat 
numatyta, kad nepasiekus susitarimo Europos Parlamentas ir Taryba įtrauks į biudžetą 
ankstesniame biudžete buvusią sumą arba biudžeto projekte pasiūlytą sumą, jei ji yra 
mažesnė. Be to, pasiūlymo dėl TS 19 (buvęs 43) punktu numatoma, kad vyriausiasis 
įgaliotinis / pirmininko pavaduotojas turi pateikti Europos Parlamentui informaciją apie 
BUSP finansines pasekmes. Pagaliau ESS 41 straipsniu numatoma, kad reikia sudaryti 
pradinį fondą, iš kurio būtų finansuojama pasirengimo karinio ir gynybinio pobūdžio 
veiksmams veikla. Šiuo straipsniu Europos Parlamentui nesuteikiama kontrolės galių.

43. Siekiant sušvelninti BUSP biudžeto ypatumus DFP reglamentas turėtų būti pakeistas. Per
2010 m. kovo 25 d. trišalį susitikimą siūlomo TS „dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais“ projekto pranešėjas Reimeris Böge nurodė, kad negalima derėtis dėl TS 
nesutarus dėl EIVT teisinio statuso.

Poveikio vertinimas ir pasiūlymų padalijimas

44. Aš, pranešėja, primenu apie sunkumus, kurių kyla dėl (horizontalaus) pasiūlymų projektų 
dėl Finansinio reglamento persvarstymo padalijimo (su Lisabonos sutartimi susiję 
pakeitimai, su EIVT susiję pakeitimai, kas trejus metus atliekama peržiūra) – dėl to 
atsiranda sudėtinės procedūros ir gali kilti painiava (visų pirma tada, kai tos pačios 
Finansinio reglamento nuostatos aptariamos atskiruose pasiūlymuose); be to, būtų įdomu 
sužinoti, ar Komisija ketina atlikti poveikio vertinimą1, kaip prašoma Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnio reglamentavimo 15 punkte2.

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 15 punktas: „Komisija taip pat pateiks ataskaitą apie išankstinės konsultacijos apimtį ir rezultatus bei atliktas 
poveikio analizes.“


