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Ievads

1. Attiecībā uz ļoti jūtīgo jautājumu par Eiropas Ārējās darbības dienestu („EĀDD”) mums 
ir jāapskata trīs priekšlikumu pakete ar dažādām Parlamenta juridiskām nostājām:

 2010. gada 25. marta priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka EĀDD 
organizāciju un darbību (ar Parlamentu ir notikusi tikai apspriešanās — Līguma 
par Eiropas Savienību (LES) 27. panta 3. punkts1);

 priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu Regulu (FinReg), ko piemēro 
Eiropas Savienības vispārējam budžetam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (COM (2010) 85) — parastā likumdošanas procedūra (Parlaments piedalās 
lēmuma pieņemšanā — LESD 322. pants2);

 priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Eiropas 
Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību —
Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (projekts vēl nav saņemts) —
parastā likumdošanas procedūra (Parlaments piedalās lēmuma pieņemšanā —
LESD 336. pants);

2. Komisija ir publicējusi darba dokumentu, kurā norādīts, kādas izmaiņas nepieciešams 
veikt FinReg īstenošanas noteikumos attiecībā uz EĀDD, kopā ar galveno priekšlikumu
COM(2010) 0085, SEC(2010) 0257.

3. Budžeta komitejas 16.–17. marta sanāksmē notika pirmā diskusija par FinReg
priekšlikumu kalendāru, darbības jomu un saturu, ko papildināja referentes Inge Grässle
sagatavotais darba dokuments3. 

4. Šī otrā darba dokumenta mērķis ir sniegt EĀDD organizāciju un darbību reglamentējošo 
budžeta noteikumu pirmo analīzi un to sekas attiecībā uz ES finanšu mehānismu darbību. 

5. Mēs redzam, ka šajā tiesību akta priekšlikumā, attiecībā uz kuru ir notikusi „tikai” 
apspriešanās ar EP, ir ietverts ievērojams skaits tiesību normu, kas attiecas uz budžeta 
jautājumiem, Finanšu regulu un Civildienesta noteikumiem, kas varētu skart EP tiesību 
aktus attiecībā uz FinReg un personālu tādā regulā, ko Padome var vienpusēji grozīt. 
Tādēļ ir jāatgādina, ka EĀDD „pakete” tiek pieņemta kopīgi ar divu trešdaļu vairākumu, 
lai būtu faktiska koplēmuma procedūras situācija. 

6. N.B.: Jūsu referente parādīs, ka Padomes Regulas (ar ko izveido EĀDD) noteikumi 
attiecībā uz FinReg pārkāpj vai ir pretrunā būtiskam skaitam pašreiz spēkā esošo FinReg
noteikumu. Tādēļ viņa ierosinātu uzstāt uz to, lai no Padomes regulas tiktu svītroti visi tie 
panti, kas attiecas uz budžetu, finanšu regulēšanu un personāla regulēšanu, kurus varētu 
aplūkot atsevišķās tiesību normās, kā paredzēts LESD. 

7. Jūsu referente uzskata, ka īss ievads par KĀDP jautājumiem Eiropas Savienības vēsturē 
                                               
1 Līgums par Eiropas Savienību
2 Līgums par Eiropas Savienības darbību
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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varētu būt lietderīgs vispārējas izpratnes veicināšanai:

Budžeta noteikumi attiecībā uz KĀDP pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā

8. 1957. gada Romas līgumā bija ietvertas tikai starptautiskās tirdzniecības attiecības. Ar 
1970. gadu attīstījās neformālas sistēmas, ko sauca par „Eiropas politisko sadarbību 
(EPC)”. 1986. gada Vienotais Eiropas akts un pēc tam 1992. gada Māstrihtas līgums un 
1997. gada Amsterdamas līgums izveidoja šodien zināmos mehānismus, iekļaujot EPC
sekretariātu Padomes sekretariātā un izveidojot ģenerālsekretāru/ Augsto pārstāvi KĀDP 
jautājumos. Viņam bija jāpalīdz prezidentūrai un Padomei. KĀDP pārvaldība un 
īstenošana ir vienīgi prezidentūras un Padomes pārziņā1; bet Padomes pārziņā esošos 
fondus (EUR 280 miljoni 2010. gadā) ir vienmēr pārvaldījusi Komisija. Attiecībā uz 
Komisiju nav īstenoti ne operatīvi budžeti, ne piešķirts mērķfinansējums (izņēmums: 
Parlamenta budžets, politiskās partijas un politiskie nodibinājumi). Citas iestādes īsteno 
tikai savus attiecīgos administratīvos budžetus.

9. Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 42. punktu Padomei un Komisijai 
katru gadu bija jāorganizē sarunas, pamatojoties uz Komisijas sagatavotu provizorisku 
budžeta projektu, par KĀDP darbības izdevumu apjomu un šī apjoma sadalījumu starp 
KĀDP budžeta iedaļas (19 03) pantiem Komisijas budžetā (inter alia ieskaitot īpašo 
pārstāvju darbības).

10. Ņemot vērā iepriekšējos ieteikumus par atbrīvošanu no atbildības par budžeta izpildi, 
Padome nekad neizrādīja interesi par KĀDP līdzekļu pārvaldīšanu. Rezolūcijās par 
atbrīvošanu no atbildības par budžeta izpildi šie līdzekļi nav pieminēti, un tie nerada 
īpašas problēmas. Budžeta komiteja ir vienmēr kritizējusi Parlamenta jauktās 
kompetences, to pārredzamības un pārskatatbildības trūkumu un Padomes atteikšanos 
pievienoties parastajai likumdošanas procedūrai attiecībā uz atbrīvošanu no atbildības par 
budžeta izpildi. Fakts, ka LESD (319. pants) attiecas tikai uz Komisijas atbrīvošanu no 
atbildības par budžeta izpildi un Padomes atbrīvošanai no atbildības par budžeta izpildi ir 
galvenokārt politiska vērtība ar neskaidru ietekmi, katru gadu radīja problēmas un pamatu 
diskusijām Budžeta kontroles komitejā. KĀDP joprojām trūkst parlamentāras kontroles 
un pārskatatbildības par nodokļu maksātāju naudu.

11. Līdz Lisabonas līgumam ārējās darbības budžeta un 136 Komisijas delegāciju ar 5038 
darbiniekiem pārvaldība bija vienīgi Komisijas pārziņā. KĀDP un Padomes īpašie 
pārstāvji savstarpēji nesadarbojas īpašos reģionos un Komisijas delegācijās. Īpašie 
pārstāvji saņem — pēc viņa/viņas pieprasījuma — galvenokārt materiāli tehnisko atbalstu 
delegācijām; notiek informācijas apmaiņa, bet nenotiek apmaiņa attiecībā uz kopējām 
darbībām.

Lisabonas līgums

                                               
1 Brian Crowe: Eiropas Ārējās darbības dienests. Veiksmes ceļvedis (Roadmap for Success). Chatham House, 
2008., 11. Interesanti, ka budžeta jautājumiem, pārskatāmībai un kontroles tematikai nav atvēlēta vieta šajā 
„ceļvedī”. Visi desmit dokumenta politikas ieteikumi tika ietverti Augstās pārstāves Catherine Ashton
priekšlikumā. Brian Crowe strādāja pie Augstā pārstāvja Javier Solana Padomē. 
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12. Līgumi (LES un LESD) Ārējās darbības dienestam neparedz īpašu organizatorisku 
struktūru:

LES 13. panta 1. punkts sniedz ES iestāžu, Eiropas Parlamenta, Eiropas Padomes, 
Padomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Kopienu Tiesas, Eiropas Centrālās bankas un 
Revīzijas palātas uzskaitījumu.

13. LES V sadaļā paredzēti vispārēji noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši 
noteikumi attiecībā uz kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Augstā pārstāvja (HR) 
kompetencē ir ārpolitikas un drošības politikas izstrāde un īstenošana (LES 27. panta 
1. punkts). Papildu HR kompetences ir noteiktas LES 30., 33. un 34. pantā Starp HR
kompetencēm un konkrētu organizācijas formu nepastāv nekāda saikne.

14. HR ir tiesības savā priekšlikumā Padomei attiecībā uz lēmumu par EĀDP izveidi brīvi 
ieteikt vienu vai otru organizatorisko formu (LES līguma 27. panta 3. punkts).

15. Līgumā par Eiropas Savienības darbību EĀDD nav minēts vispār, tas ir tikai vienu reizi 
pieminēts LES 27. panta 3. punktā: „Augstajam pārstāvim pilnvaru īstenošanā palīdz 
Eiropas Ārējās darbības dienests.” 

16. No otras puses: EĀDD ir „dienests”, kas atbilstoši ES terminoloģijai būtībā ir zemāks kā 
„direktorāts”, „sekretariāts”, „aģentūra” vai pat „birojs”. Viena trešā daļa no EĀDD 
darbiniekiem ir dalībvalstu norīkoti diplomāti (LES 27. panta 3. punkts): dienestā strādā 
pārstāvji no Padomes un Komisijas, kā arī no dalībvalstīm.

EĀDD priekšlikumos ietverto budžeta noteikumu novērtējums

Augstā pārstāvja priekšlikums (Padomes 2010. gada 25. marta lēmuma projekts)

17. Interesanti atzīmēt, ka jauktās kompetences un pārredzamības un pārskatbildības trūkums 
pašreizējā KĀDP budžetā ir modelis, lai veidotu Ārējās darbības dienestu. Līgumā nav 
paredzēta konkrēta organizatoriska forma — ir tikai pienākumi attiecībā uz personālu. 
Augstais pārstāvis paredz pilnīgi jaunu organizāciju ar savu administrāciju, kas daļēji 
darbojas paralēli Komisijai.

18. Catherine Ashton priekšlikuma (par EĀDD izveidi) galvenie punkti attiecībā uz budžetu:
 EĀDD kā no Komisijas un Padomes nošķirta iestāde;
 Ģenerālsekretārs „ar divām cepurēm”, divi sekretāru vietnieki „ar divām cepurēm” —

līgums paredz tikai vienu personu ar „divām cepurēm”, proti, Augsto pārstāvi / 
priekšsēdētāja vietnieku;

 Centrālas organizācijas un visas delegācijas, tajā skaitā Komisijas personāls;
 EĀDD palīdz Komisijas priekšsēdētājam, Komisijas dienestiem, Padomes 

priekšsēdētājam un dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem;
 Ģenerāldirektorāti ar ģeogrāfiskiem birojiem, daudzpusējiem un tematiskiem birojiem;
 Delegāciju vadītāji darbojas tikai HR vadībā: tie īsteno arī Komisijas darbības 

apropriācijas;
 Īpašo pārstāvju pilnvaras un atbildība priekšlikumā nav definēta;



DT\811670LV.doc 5/9 PE440.132v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

 KĀDP direktorāti un Padomes iespējas jāiekļauj darbības budžetā (KĀDP budžets, 
Stabilitātes instruments (IfS), Instruments sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm 
(ICI), komunikācijas un publiskā diplomātija, vēlēšanu novērošanas misijas);

 HR „dod ieguldījumu” visās ārējās Komisijas programmās (ENPI, DCI, EDF, EIDHR, 
INSC); EĀDD ir atbildīgs par Komisijas lēmumu sagatavošanu programmās par: 
valsts piešķīrumiem, valsts un reģionāliem stratēģiskajiem plāniem, valsts un 
reģionālajām indikatīvām programmām (NIP/RIP); (N.B. Komisija saglabā tikai 
ikgadējās darbības programmas! Tas nozīmē, ka: ir apdraudēta to budžeta 
pārskatbildība EP! Konkrēti lēmumi tiek pieņemti NIP un RIP!);

 HR ir kredītrīkotājs: Tas nozīmē, ka viņai ir daudz plašākas budžeta pilnvaras nekā 
komisāriem (ne komisāri, ne priekšsēdētājs nav kredītrīkotāji!). Šis priekšlikums 
atgriež mūs laikā, pirms demisionēja Jacques Santer vadītā Komisija.

 EĀDD personāls ar tādām pašām tiesībām un pienākumiem: tas apstrīd faktu, ka kopš 
Jacques Santer Komisijas demisijas tikai ES ierēdņiem tiek uzticēts pārvaldīt Eiropas 
līdzekļus, jo viņi atbild ar savu personisko mantu.

 Drošība kā vienīgā EĀDD atbildības joma, kā tas ir šodien, praktiskajā dzīvē „paver 
durvis” vēl lielākiem budžeta izdevumiem!

Ar ko riskē Eiropas Parlaments kā daļa no budžeta lēmējinstitūcijas?

19. EP 2010. gada 25. marta rezolūcijā pieprasīts veikt pilnīgu EĀDD budžeta un budžeta 
kontroles pārbaudi un atgādināts, ka jānodrošina pilnīga dienesta izveides plāna budžeta 
pārredzamība.1 Spriežot pēc šī dienesta neatkarības pakāpes, radīsies dažādas budžeta 
problēmas, kā tas jau daļēji norādīts iepriekš, kas apdraud Eiropas Parlamenta budžeta 
prerogatīvas, īpaši sajaucot un tādā veidā izpludinot iestāžu, politisko un individuālo 
atbildību. Īsumā:

20. Budžets: Saskaņā ar līgumiem darbības izdevumus attiecībā uz politikas jomām īsteno 
(=izlieto) tikai Komisija. Darbības izdevumu izlietošana un kompetenču pārklāšanās 
Komisijas un EĀDD starpā galvenokārt ES delegācijās/ vēstniecībās rada atbildības 
sajaukumu, kas ir izaicinājums katrai kompetentai komitejai un Parlamenta budžeta 
kontroles kompetencēm (īpaši AFET/CONT). Mums būs jāsaglabā skaidras komandķēdes 
un atbildības ķēdes. 

21. Atbrīvošana no atbildības par budžeta izpildi: ES līgumi paredz, ka no atbildības par 
budžeta izpildi saskaņā ar LESD 319. pantu (iepriekš 276. pants) var atbrīvot tikai Eiropas 
Komisiju. EP zaudēs ietekmi, ja EĀDD būs no Komisijas nošķirta iestāde, jo pašlaik tiek 
apspriestas tās sekas, ko radītu citu iestāžu atbrīvošana no atbildības par budžeta izpildi. 

22. Darbinieki un budžets: Pēc Jacquies Santer Komisijas demisijas 1999. gadā tika 
vispārpieņemts, ka Eiropas līdzekļus var uzticēt tikai Eiropas ierēdņiem. To apstrīd fakts, 
ka viena trešā daļa no EĀDD personāla būs dalībvalstu administrāciju norīkoti darbinieki; 
delegāciju vadītāji kā daļa no EĀDD arī rīkojas Komisijas vārdā, neesot tās civildienesta 
ierēdņi. Risinājums izvirzīt viņus kā Komisijas pilnvarotas amatpersonas, pastarpināti 
deleģējot pilnvaras, joprojām ir ļoti problemātisks, viņus vismaz būtu jāieceļ vienojoties ar 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 25. marta Rezolūcijas attiecībā uz 2011. gada budžeta prioritātēm 57. punkts —
III iedaļa — Komisija (2010/2004(BUD)
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Komisiju, jo saskaņā ar līgumiem darbības izdevumus visās politikas jomās īsteno (= 
izlieto) tikai Komisija (un tās ierēdņi), un Komisija ir atbildīga Parlamenta priekšā par 
budžeta īstenošanu.

23. Pārredzamības nolūkos EP vajadzētu aizstāvēt principu par pārvaldību pēc darbības 
jomām, par ko tā tik ļoti cīnījās pēc 1999. gada. Finanšu regulas 41. panta 2. punkts ir šī 
politiskā lēmuma rezultāts un paredz nošķirt darbības un administratīvus izdevumus. Šis 
princips ir īpaši svarīgs attiecībā uz EĀDD, ņemot vērā mēģinājumu iekļaut attīstības, 
humanitārās palīdzības un kaimiņu politikas jomas (un to attiecīgo administrāciju) EĀDD 
darbības jomā. 

24. Pārvietojumi: Atšķirīgie noteikumu kopumi attiecībā uz Komisiju un citām iestādēm šajā 
jomā prasa, lai mēs pilnveidotu nosacījumus — Komisijas noteikumi jāpiemēro saskaņoti.

25. 5. pozīcijas griesti: būs nepieciešams veikt atkārtotas 5. pozīcijas griestu korekcijas, jo 
dalībvalstu ierēdņi ir jāiestrādā EĀDD budžetā, un rezerves ir diezgan ierobežotas. 

EĀDD kā pilnībā neatkarīgs dienests Eiropas Komisijas ietvaros

26. Šis modelis vislabāk atbilst Eiropas budžeta tiesību aktiem un darbinieku noteikumiem. Ir 
nepieciešami tikai daži un viegli realizējami grozījumi. Šis arī ir tas modelis, kuru 
Eiropas Parlaments pieprasīja savā 2009. gada 22. oktobra rezolūcijā par Eiropas Ārējās 
darbības dienesta izveides institucionāliem aspektiem (2009/2133(INI)):

Eiropas Parlaments....
7. Uzskata, ka EĀDD kā dienestu, kas ir sui generis no organizatoriskā un budžeta viedokļa, ir 
jāiekļauj Komisijas administratīvajā struktūrā, jo tas nodrošinātu pilnīgu pārredzamību;

27. Pieņemot, ka EĀDD tiek izveidots kā neatkarīgs dienests Komisijas ietvaros, ES tiesību 
aktos jau ir paredzēti un pašreiz darbojas konkrēti risinājumi:

28. Budžets: Dienesta apropriācijas tiks sīki noteiktas un iekļautas īpašā budžeta pozīcijā 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta iedaļā attiecībā uz Komisiju. Augstais pārstāvis 
nosūtīs Komisijas ģenerāldirektoram budžeta jautājumos provizorisko budžeta projektu, 
lai to iekļautu vispārējā gada budžeta īpašā pozīcijā attiecībā uz dienestu. 

29. Personāls: Dienestam piešķirtās darba vietas tiks uzskaitītas Komisijas izveides plāna 
pielikumā. HR attiecībā uz dienesta personālu īsteno Eiropas Kopienu Civildienesta 
noteikumos piešķirtās pilnvaras iecelt amatā un Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtībā piešķirtās pilnvaras noslēgt darba līgumus. 

30. Iekšējā organizācija: Komisijas lēmumus attiecībā uz tās iekšējo organizāciju dienestam 
piemēro tikai tiktāl, ciktāl tie ir atbilstīgi ar LESD un LES noteikumiem (EĀDD kā „sui 
generis” dienests).

EĀDD kā iestāde Finanšu regulas 1. panta nozīmē 

31. Būtu dīvaini, ja Eiropas Padomei kā iestādei saskaņā ar līgumiem nebūtu savas iedaļas 
ES budžetā, bet tāda būtu EĀDD. 
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32. Līgumos ir ļoti skaidri noteikts: Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos ir arī viens no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem (LES 17. panta 
4., 6., 7., 8. punkts). HR Komisijā atbild par tās pārziņā esošo ārējo attiecību veidošanu 
un citu Savienības ārējo darbību aspektu koordināciju (LES 18. panta 4. punkts). 
Viņam/viņai nav iniciatīvas tiesību (LES 24. panta 1. punkts).

33. Principā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un HR funkcijas, lai arī vienā personā, ir 
vienmēr jānošķir. Tas ietekmē aizstājējus — HR ir aizstājēji tikai attiecībā uz HR
pienākumiem.

34. Atbrīvošana no atbildības par budžeta izpildi: Kā norādīts iepriekš, atbrīvot no 
atbildības par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 319. pantu var tikai Eiropas Komisiju. 
Parlamenta citām iestādēm piešķirto atbrīvojumu no atbildības par budžeta izpildi varētu 
pieņemt kopīgi, bet tas nenozīmē atbrīvošanu no atbildības par budžeta izpildi līguma 
izpratnē. Padomei ir jāprecizē šis svarīgais punkts EĀDD dibināšanas dokumentā. Pēc 
tam tas jāprecizē Finanšu regulā. Komisijas priekšlikumā, ar ko groza Finanšu regulu 
attiecībā uz EĀDD1, EĀDD tiek uzskatīts par „iestādi” Finanšu regulas 1. panta nozīmē. 
Priekšlikuma 3. apsvērumā noteikts, ka „Eiropas Parlamentam ir EĀDD jāsniedz 
apstiprinājums par budžeta iedaļā „EĀDD” piešķirto apropriāciju izpildi”. Neskatoties uz 
to, šis punkts nav saistošs, un FinReg 145. pants netiek grozīts. 

35. Pārvietojumi: Ja EĀDD tiek uzskatīts par iestādi, kas nošķirta no Komisijas, uz to 
attieksies FinReg 22. pants un nevis FinReg 23. pants attiecībā uz pārvietojumiem. 
Nosacījumi pārvietojumiem saskaņā ar 22. pantu nav tik stingri kā saskaņā ar 23. pantu 
(iespējams starp sadaļām pārvietot līdz 10 %). Tādēļ saskaņā ar šo hipotēzi FinReg
22. pants ir jāgroza, lai no tā izslēgtu EĀDD, un 23. pants jāgroza, lai tajā iekļautu 
EĀDD. Otrs risinājums saskaņā ar šo hipotēzi būtu noteikt Komisijai tādus pašus 
nosacījumus pārvietojumu pieprasījumiem kā citām iestādēm (22. un 23. pantā noteiktā 
dalījuma atcelšana varētu saglabāt EP budžeta prerogatīvas).

36. Budžeta īstenošana: LESD 317. panta 1. punktā noteikts, ka Komisija īsteno ES budžetu 
sadarbībā ar dalībvalstīm, ievērojot ES Finanšu regulu. Kā norādīts iepriekš, visus 
darbības izdevumus attiecībā uz tām politikas jomām, ko īsteno Komisija saskaņā ar 
līgumiem, jāturpina izlietot Komisijai. Aizsardzības pasākumi jāievieš tādēļ, lai saglabātu 
Komisijas finansiālo atbildību arī tad, ja „Komisijas naudu” tērē delegācijas vadītājs. 
Noteiktas „administratīvas” pozīcijas saskaņā ar principu par budžeta līdzekļu sadali pa 
darbības jomām ir saistītas ar darbības programmu, bet tās izpilda Savienības delegācija. 
Šīm pozīcijām ir jāpaliek darbības budžetā (III iedaļa), tās nevar nošķirt no „darbības” 
programmas un nevar ielikt 5. pozīcijā

Dienesta finansēšana — 5. pozīcijas izdevumu ietekme uz budžetu

5. pozīcijas griesti

                                               
1 COM(2010) 0085
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37. Ņemot vērā pašreizējo priekšlikumu, EĀDD izveide varētu būt neitrāla no budžeta 
viedokļa: pastāv lielāka iespēja, ka tas palielinās ES budžetu 5. pozīcijā atkarībā no tā 
lieluma. Realitāte ir tāda, ka valstu diplomātisko dienestu norīkoto darbinieku iekļaušana 
tiks finansēta no ES budžeta. Piemēram: viena diplomāta vieta delegācijā izmaksā divreiz 
vairāk nekā viena vieta galvenajā mītnē. Tādēļ centralizētu un decentralizētu darbinieku 
īpatsvars būtiski ietekmēs budžetu 5. pozīcijā. Jo vairāk darbinieku tiks nosūtīti uz ārējām 
delegācijām, jo augstākas būs EĀDD izmaksas.

38. Ja EĀDD tiek uzskatīts par iestādi ar savu iedaļu budžetā, administratīvās apropriācijas 
ES īpašajiem pārstāvjiem (EUSR), kas pašreiz atrodas 4. pozīcijā, būtu jāpārvieto uz 
5. pozīciju. Šīs izmaiņas varētu ietekmēt Daudzgadu finanšu shēmas rezerves 
(nepieciešamība palielināt 5. pozīcijas griestus 2010.–2013. gadam, lai finansētu EĀDD, 
neapdraudot esošo iestāžu budžetu). Būs nepieciešams grozīt EĀDD 2010. gada budžetu.

39. Attiecībā uz „administratīviem” izdevumiem iepriekšējās ES budžeta BA pozīcijas ir 
saistītas ar programmu, bet tās jāizpilda Savienības delegācijā. Šīm pozīcijām būtu 
jāpaliek darbības budžetā (III iedaļa), tās nevar nodalīt no „darbības” programmas un 
nevar ielikt 5. pozīcijā (princips par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām tika 
ieviests pēc Jacques Santer Komisijas demisijas).

Atbalsta funkcijas

40. Izmaksu efektivitātes un lietderības nolūkā EĀDD, arī kā atsevišķai iestādei, ir jāpaļaujas 
uz Komisijas sniegtajām atbalsta funkcijām pēdējā gadījumā, neizpludinot galveno 
atbildību, tās komandķēdes un grāmatvedības pierakstu. 

Budžeta apropriāciju kontrole — grozījumi Iestāžu nolīgumā (IIA) un Daudzgadu 
finanšu shēmas (MFF) regulā attiecībā uz KĀDP

41. Jebkurā gadījumā EĀDD izveidošana jāuzskata par iespēju panākt lielāku ārējās darbības 
apropriāciju pārredzamību. 

42. Padomes Regulas, ar ko nosaka MFF 2007.–2013. gadam, projekta 12. punkts 
(COM(2010) 0072) un ierosinātā IIA 18. punkts (iepriekš 42. punkts) „par sadarbību 
budžeta jautājumos” — (COM(2010) 0073) pašreiz aizliedz iekļaut līdzekļus rezervē. 
18. punkts arī paredz to, ka, ja nav nolīguma, EP un Padomei jāieraksta budžetā tā 
summa, kas bija iepriekšējā budžetā, vai budžeta projektā ierosinātā summa atkarībā no 
tā, kura summa ir zemāka. Turklāt ierosinātā IIA 19. punktā (iepriekš 43. punkts) 
noteikts, ka HR / priekšsēdētāja vietniekam EP jāsniedz informācija par KĀDP 
finansiālajām sekām. Visbeidzot, LES 41. pantā noteikts, ka ir jāizveido darbības sākuma 
fonds, lai finansētu sagatavošanās darbības operācijām, kas skar militārus vai 
aizsardzības aspektus. Šis pants nedod EP nekādas kontroles pilnvaras. 

43. MFF regula būtu jāgroza, lai samazinātu KĀDP budžeta specifiku. 2010. gada 25. marta 
trīspusējās sanāksmes laikā ierosinātā IIA projekta „par sadarbību budžeta jautājumos” 
referents Reimer Böge norādīja, ka IIA nevar apspriest, ja nav nolīguma par EĀDD 
juridisko raksturu.
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Ietekmes novērtējums un sadalīti priekšlikumi

44. Jūsu referente atgādina par grūtībām, kas rastos (horizontāli) sadalot priekšlikumu 
projektus par FinReg pārskatīšanu (Lisabonas līguma grozīšana, EĀDD noteikumu 
grozīšana, trīsgadu pārskatīšana), kas radītu daudzas procedūras un var radīt neskaidrību 
(īpaši, ja vieni un tie paši FinReg noteikumi tiek aplūkoti atsevišķos priekšlikumos); 
turklāt būtu interesanti redzēt, vai Komisija plāno veikt ietekmes novērtējumu1, kā 
paredzēts Iestāžu nolīguma par tiesību aktu labāku izstrādi 15. punktā?2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 15. punkts: „Komisija arī ņems vērā iepriekšējās apspriedes mērķi un rezultātus un tās veikto ietekmes 
novērtējumu.”


