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Inleiding

1. Inzake het uiterst gevoelige onderwerp van de Europese dienst voor extern optreden 
('EDEO') dienen wij ons met een pakket van drie voorstellen bezig te houden met 
verschillende rechtelijke posities van het Parlement: 

 voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van de organisatie en de werking
van de EDEO van 25 maart 2010- (het Parlement wordt alleen geraadpleegd - artikel
27, lid 3, VEU1)

 voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 
Reglement (FinReg) van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie, 
voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden (COM(2010)0085) – Gewone 
wetgevingsprocedure (Het Parlement besluit mee -artikel 322 VWEU2)

 voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling 
welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen -
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (tot op heden geen ontwerp 
ontvangen) - Gewone wetgevingsprocedure (Het Parlement besluit mee -Artikel 336 
VWEU)

2. De Commissie heeft tegelijkertijd met het hoofdvoorstel COM(2010)0085, SEC(2010)0257
een werkdocument voorgelegd dat met betrekking tot de EDEO op wijzigingen met 
verstrekkende gevolgen in de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement duidt.

3. Bij haar vergadering van 16 en 17 maart heeft de Begrotingscommissie een eerste overleg 
gepleegd over de agenda, de reikwijdte en de inhoud van de voorstellen betreffende het 
Financieel Reglement, begeleid door een werkdocument van rapporteur Inge Grässle3. 

4. Het doel van dit tweede werkdocument is het leveren van een eerste analyse van de 
begrotingsregels die de organisatie en de werking van de EDEO regelen en van de 
uitwerkingen hiervan op het functioneren van de financieringsmechanismen van de EU. 

5. Wij zijn van mening dat dit wetgevingsvoorstel – waarover het EP 'slechts' wordt 
geraadpleegd – met betrekking tot begrotingskwesties, het Financieel Reglement en het 
Statuut van ambtenaren een aanzienlijk aantal bepalingen bevat die de wetgeving van het EP 
inzake het FinReg en het personeelsstatuut zou kunnen benadelen in een verordening die de 
Raad eenzijdig kan veranderen. Daarom dient eraan te worden herinnerd dat het EDEO 
‘pakket’ ten twee derde medebeslist wordt zodat er feitelijk een situatie van codecisie 
bestaat.

6. NB: Uw rapporteur zal aantonen dat de bepalingen aangaande het FinReg in de verordening 
van de Raad (tot oprichting van de EDEO) een inbreuk vormen op en in tegenstrijd staan tot 
een beduidend aantal bepalingen van het huidig Financieel Reglement. Daarom zou zij willen 
voorstellen om op de schrapping van alle artikelen in de verordening van de Raad die de 

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie.
2 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360nl.pdf.
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begroting, de financieringsregels en ambtenarenstatuten betreffen aan te dringen, welke zoals 
het VWEU voorziet in aparte wettelijke bepalingen kunnen worden behandeld.

7. Uw rapporteur is van mening dat een korte inleiding betreffende GBVB-kwesties in de 
geschiedenis van de Europese Unie goed zou kunnen zijn voor het algemeen begrip:

De begrotingsregelingen betreffende het GBVB voor Lissabon

8. Bij het Verdrag van Rome van 1957 ging het om handel in internationale zaken. Vanaf 1970 
ontwikkelden zich informele systemen namens "Europese politieke samenwerking EPS". De 
Europese Akte van 1986 en de erop volgende Verdragen van Maastricht 1992 en van 
Amsterdam 1997 gaven de mechanismen hun huidige vorm, waarbij het EPS-secretariaat in 
het secretariaat-generaal van de Raad werd geïntegreerd en de secretaris-generaal/ Hoge 
Vertegenwoordiger voor het GBVB in het leven werd geroepen. Hij moest ondersteuning 
bieden aan het Voorzitterschap en de Raad. Het beheer en de tenuitvoerlegging van het 
GBVB liggen in de allenige verantwoordelijkheid van het voorzitterschap en de Raad1, maar 
de middelen die onder de verantwoordelijkheid van de Raad vielen (280 miljoen Euro in 
2010) werden altijd door de Commissie beheerd. Maar voor de Commissie zijn noch 
huishoudelijke begrotingen ten uitvoer gelegd noch toewijzingen besloten (met uitzondering 
van de begroting van het Parlement, de politieke partijen en politieke stichtingen). De andere 
instellingen leggen alleen hun respectieve administratieve begrotingen ten uitvoer.

9. Overeenkomstig punt 42 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 waren het EP, 
de Raad en de Commissie verplicht om op de grondslag van het door de Commissie 
opgestelde voorontwerp van begroting ieder jaar in overleg een overeenkomst te bereiken 
over het bedrag van de huishoudelijke uitgaven voor het GBVB en de verdeling ervan over 
de artikelen van het hoofdstuk "GBVB" (19 03) binnen de begroting van de Commissie 
(waartoe onder andere ook de optredens van de speciale vertegenwoordigers behoren)

10. Uitgaande van de kwijtingsaanbevelingen uit het verleden heeft de Raad nog nooit ambitie 
getoond om de middelen van het GBVB te beheren. De kwijtingsresoluties doen geen 
opgaaf van deze middelen noch geven zij er blijk van dat zij dit speciaal voor zich opeisen. 
Van de kant van het Parlement werden de vermengde bevoegdheden met hun gebrek aan 
transparantie en aansprakelijkheid en de weigering van de Raad om aan de gebruikelijke 
parlementaire kwijtingsprocedure deel te nemen altijd al door de Commissie 
begrotingscontrole bekritiseerd. Het feit dat alleen de kwijting van de begroting van de 
Commissie door het VWEU wordt behandeld (artikel 319) en de kwijting van de Raad 
voornamelijk van politieke waarde met onduidelijke consequenties is waren ieder jaar weer 
aanleiding tot ergernis en debatten in de Commissie begrotingscontrole. Tot op heden 
bestaat er bij het GBVB een gebrek aan parlementaire controle en verantwoordelijkheid met 
betrekking tot het geld van de belastingbetaler. 

11. Tot Lissabon lag het beheer van de begroting voor het extern optreden en de 136 delegaties 
van de commissies met 5038 man personeel in de allenige verantwoordelijkheid van de 
Commissie. Er is geen samenwerking tussen het GBVB en de speciale vertegenwoordigers 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, blz. 11. Het is 
interessant om te zien dat begrotingskwesties, transparantievraagstukken en toezichtsinstanties in dit “stappenplan” 
geen rol spelen. Alle tien beleidsaanbevelingen vonden opvolging in het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger, 
mevr. Ashton. Sir Brian werkte voor de vroegere Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana in de Raad.
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van de Raad voor bepaalde regio's en de delegaties van de commissies. De speciale 
vertegenwoordigers ontvangen – op zijn of haar verzoek – hoofdzakelijk logistieke steun 
van de delegaties: er is sprake van uitwisseling van informatie, maar geen uitwisseling van 
gemeenschappelijke activiteiten.

Het Verdrag van Lissabon

12. De Verdragen (VEU en VWEU) bevatten in het geheel geen bepaalde organisatiestructuur 
voor de dienst voor extern optreden:

Artikel 13, lid 1, VEU biedt een opsomming van de instellingen van de EU, het Europees 
Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Europese Rekenkamer.

13. Titel V van het VEU legt de algemene voorwaarden inzake het extern optreden van de Unie 
vast en specifieke voorwaarden inzake het GBVB. De voorbereiding en waarborging van 
zijn tenuitvoerlegging vallen onder de bevoegdheid van de Hoge Vertegenwoordiger (HV) 
(artikel 27, lid 1 VEU). De artikelen 30, 33 en 34 van het VEU bevatten verdere 
bevoegdheden van de HV. Er bestaat geen verbinding tussen de bevoegdheden van de HV 
en een bepaalde organisatievorm.

14. De HV heeft de vrijheid om in haar voorstel aan de Raad inzake het oprichtingsbesluit voor 
de EDEO (artikel 27, lid 3 VEU) de een of de andere organisatievorm voor te stellen.

15. De EDEO wordt in het geheel niet genoemd in het VWEU, hij wordt alleen in het VEU in 
artikel 27, lid 3 genoemd: "Bij de vervulling van zijn ambt wordt de Hoge 
Vertegenwoordiger bijgestaan door een Europese dienst voor extern optreden."

16. Integendeel: De EDEO is een "dienst" wat in het spraakgebruik van de EU in het algemeen 
van mindere waarde is dan een "directoraat", een "secretariaat", een "agentschap" of zelfs 
een "bureau". Een derde van de EDEO zal uiteindelijk worden bemand door diplomaten uit 
de lidstaten (Artikel 27, lid 3 VEU). De dienst zal uit ambtenaren van de Raad en de 
Commissie alsook van de lidstaten bestaan.

Beoordeling van de in de EDEO-voorstellen opgenomen budgettaire bepalingen

Het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger (ontwerpbesluit van de Raad van 25 maart
2010)

17. Het is interessant om te zien dat de vermengde bevoegdheden en het gebrek aan 
transparantie en verantwoording in de begroting van het GBVB van heden model staat voor 
de opbouw van de dienst voor extern optreden. Het Verdrag schrijft geen organisatievorm 
voor – het is enkel verplichtend betreffende de ambtenaren. De Hoge Vertegenwoordiger 
voorziet in een volledig nieuwe organisatie met een eigen administratie die gedeeltelijk 
parallel aan de Commissie werkt.

18. De belangrijkste begrotingsgerelateerde punten uit het Ashton-voorstel (inzake de oprichting 
van de EDEO):
 EDEO als een instelling afzonderlijk van de Commissie en de Raad
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 Een secretaris-generaal met twee petten, 2 vice-secretarissen met twee petten – het 
Verdrag voorziet slechts in één persoon met twee petten – de Hoge 
Vertegenwoordiger/Vice-Voorzitter

 centrale organisaties en alle delegaties met inbegrip van het personeel van de Commissie.
 EDEO zal ondersteuning bieden aan de voorzitter van de Commissie, de diensten van de 

Commissie, de voorzitter van de Raad en de diplomatieke diensten in de lidstaten.
 directoraten-generaal met geografische, multilaterale en themaspecifieke desks.
 Delegatiehoofden onder de allenige verantwoordelijkheid van de HV: Deze zullen ook de 

beleidskredieten van de Commissie ten uitvoer leggen.
 de in het voorstel niet gedefinieerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

speciale vertegenwoordigers.
 GBVB-directoraten en capaciteiten van de Raad die in de operationele begroting dienen 

te worden geïntegreerd (GBVB-begroting, het stabiliteitsinstrument IfS, het 
financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ICI, 
Communicatieve en open diplomatie, verkiezingswaarnemingsmissies)

 HV "levert een bijdrage" aan alle externe programma’s van de Commissie (ENPI, DCI, 
EOF, EIDHR, INSC); EDEO is verantwoordelijk voor de voorbereiding van besluiten 
van Commissie binnen de programma’s over: toewijzingen aan landen, strategiepapieren 
voor landen en regio’s, nationale en regionale indicatieve programma’s (NIP’s/RIP’s): 
(NB De Commissie houdt alleen de jaarlijkse activiteitenprogramma’s! – dit betekent dat 
hun budgettaire verantwoording jegens het EP op het spel staat! De echte besluiten 
worden in de NIP’s en RIP’s genomen!)

 HV is de opdracht gevende functionaris: Dit betekent dat zij over veel meer budgettaire 
bevoegdheden beschikt dan iedere Commissaris ( geen enkel commissaris noch de 
voorzitter is opdracht gevend functionaris!) Dit voorstel is een stap terug naar de tijd voor 
de val van de Commissie Santer.

 Ambtenaren van EDEO met dezelfde rechten en plichten: dit staat in weerspraak met het 
feit dat sinds de val van de Commissie Santer het beheer van Europese middelen alleen 
aan ambtenaren van de EU wordt toevertrouwd, aangezien zij met hun privévermogen 
aansprakelijk zijn.

 Waarborging in de allenige verantwoordelijkheid van de EDEO – wat heden ten dage in 
de praktijk de deuropener voor hogere budgettaire uitgaven is!

Wat staat er voor het Europees Parlement als één deel van de budgettaire autoriteit op het 
spel?

19. De resolutie van het EP van 25 maart 2010 eist de controlerende bevoegdheid over de 
begroting en de begrotingscontrole van de EEAS ten volle uit te oefenen en herinnert eraan 
dat met betrekking tot de personeelsformatie van de dienst volledige begrotingstransparantie 
moet worden gewaarborgd 1 Afhankelijk van de graad van onafhankelijkheid van deze dienst, 
zullen verschillende budgettaire problemen opduiken, zoals hierboven ten dele al 
uiteengezet, waardoor de budgettaire prerogatieven van het Europees Parlement gevaar 
lopen, met name door het vermengen en daardoor vervagen van institutionele, politieke en 
individuele verantwoordelijkheden. Samenvattend:

20. Begroting: Volgens de Verdragen zullen beleidsuitgaven alleen door de Commissie ten 
                                               
1 Punt 57 van de resolutie van het Europees Parlement van 25 maart 2010 over de prioriteiten voor de begroting van 
2011 − Afdeling III − Commissie (2010/2004(BUD)).
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uitvoer worden gelegd (= worden besteed). De besteding van de beleidsuitgaven en de 
kruiselingse bevoegdheid tussen de Commissie en de EDEO, voornamelijk bij de EU-
delegaties/ambassades veroorzaken een vermenging van verantwoordelijkheden die iedere 
bevoegde commissie en de budgettaire controlebevoegdheden van het Parlement voor een 
uitdaging stelt (met name AFET / CONT). Wij dienen vast te houden aan duidelijke 
hiërarchische structuren en verantwoordelijkheden.

21. Kwijting: De EU-Verdragen stellen vast dat overeenkomstig artikel 319 van het VWEU 
(voorheen artikel 276) alleen de Europese Commissie de geadresseerde van de kwijting is. 
Het EP zal aan invloed verliezen indien de EDEO buiten de Commissie wordt geplaatst, 
aangezien de gevolgen van (weigering van) kwijting ten opzichte van andere instituties ter 
debat staan. 

22. Personeel en begroting: Na de afdanking van de Commissie Santer in 1999 is het duidelijk 
vastgelegd dat Europese middelen alleen aan Europese ambtenaren mogen worden 
toevertrouwd. Dit wordt op de proef gesteld omdat een derde van de EDEO van de 
regeringen van de lidstaten afkomstig is. De delegatiehoofden handelen als onderdeel van de 
EDEO ook voor de Commissie, zonder één van haar ambtenaren te zijn. De oplossing om ze 
middels subdelegatie als gevolmachtigd functionaris van de Commissie te benoemen blijft 
uiterst problematisch, ze dienen ten minste met goedkeuring van de Commissie te worden 
benoemd, aangezien volgens de Verdragen huishoudelijke uitgaven voor het beleid alleen 
door de Commissie (en zijn ambtenaren) ten uitvoer zal worden gelegd (= besteed) en de 
Commissie tegenover het Parlement verantwoording aflegt voor de tenuitvoerlegging van de 
begroting.

23. Om wille van de transparantie dient het EP de beginselen van het activiteitsgestuurd 
management te verdedigen, waarvoor het in 1999 zo heftig heeft gestreden. Artikel 41, lid 2 
van het Financieel Reglement was het uitvloeisel van deze politieke keuze en legde de 
scheiding van huishoudelijke en beleidsuitgaven vast. Dit beginsel is in het bijzonder voor de 
EDEO van belang gezien de poging om ontwikkeling, humanitaire hulp en het 
nabuurschapsbeleid (en hun afzonderlijke administratie) in het opgavendomein van de EDEO 
op te nemen. 

24. Transfers: De verschillende regelgevingen voor de Commissie en andere instellingen op dit 
gebied vereisen dat we de voorwaarden stroomlijnen – de regels van de Commissie moeten 
coherent worden toegepast.

25. Maximum van rubriek 5: Er zal een heraanpassing van rubriek 5 nodig zijn aangezien de 
ambtenaren van de lidstaten in de EDEO moeten worden opgenomen en de marges nogal 
nauw zijn. 

De EDEO als volledig onafhankelijke dienst "binnen" de Europese Commissie

26. Dit model is het meest geschikt met het oog op de Europese begrotingswetgeving en het 
ambtenarenstatuut. Er zijn enkel een paar en eenvoudig handelbare veranderingen nodig. Dit 
is ook het model dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 22 oktober 2009 over de 
institutionele aspecten van de oprichting van een Europese Dienst voor extern optreden
(2009/2133(INI)) heeft geëist:

Het Europees Parlement....
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7. is van mening dat de EEAS als dienst met een uit organisatorisch en budgettair oogpunt eigen 
aard moet worden opgenomen in de administratieve structuur van de Commissie, daar dit volledige 
transparantie garandeert;

27. Uitgaande van de oprichting van de EDEO als een onafhankelijke dienst binnen de 
Commissie, voorziet de EU-wetgeving in en werkt zij op het moment met bepaalde 
oplossingen:

28. Begroting: De kredieten van de dienst zullen gedetailleerd worden opgesomd en opgevoerd 
in een speciaal begrotingsonderdeel binnen de afdeling Commissie van de algemene 
begroting van de Europese Unie. De Hoge Vertegenwoordiger zal de directeur-generaal 
voor begrotingen van de Commissie een voorontwerp van begroting sturen dat in het 
speciale begrotingsonderdeel voor de dienst in de jaarlijkse algemene begroting dient te 
worden opgevoerd. 

29. Personeel: De aan de dienst toegewezen formatieplaatsen zullen in een bijlage van de 
personeelsformatie van de Commissie worden opgevoerd. De HV zal met betrekking tot het 
personeel van de dienst het door het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie aan de 
benoemende autoriteit verleende gezag en het door de regeling welke van toepassing is op 
de andere personeelsleden van de Unie bevoegd gezag tot het aangaan van
arbeidsovereenkomsten uitoefenen.

30. Interne organisatie: De besluiten van de Commissie betreffende haar interne organisatie 
zullen op de dienst alleen van toepassing zijn voorzover ze verenigbaar zijn met de 
bepalingen van het VWEU en het VEU (EDEO als dienst sui generis).

De EDEO als instelling in de zin van artikel 1 van het Financieel Reglement.

31. Het zou eigenaardig zijn wanneer de Europese Raad, een door de Verdragen erkende 
instelling, zonder een eigen afdeling in de EU-begroting moet uitkomen, maar dat de EDEO 
zo’n afdeling dient te krijgen. 

32. De Verdragen zijn zeer duidelijk: de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid is ook een van de vice-voorzitters van de Europese 
Commissie (artikel 17, lid 4, 6, 7 en 8 VEU). De HV is in de Commissie verantwoordelijk 
voor de externe betrekkingen en voor de coördinatie van de overige aspecten van het externe 
optreden van de Unie (artikel 18, lid 4). Hij of zij heeft geen recht van initiatief (artikel 24, 
lid 1, VEU).

33. Uit beginsel moeten de functies van vice-voorzitter van de Europese Commissie en HV –
alhoewel in personele unie – altijd worden onderscheiden. Dit heeft gevolgen voor de 
plaatsvervangers – de HV heeft slechts plaatsvervangers voor de taken van de HV.

34. Kwijting: Zoals bovenstaand beschreven is overeenkomstig artikel 319 VWEU alleen de 
Europese Commissie de geadresseerde van de kwijting. Iedere andere door het Parlement 
aan andere instellingen verleende kwijting zou misschien algemeen aanvaard worden, maar 
houdt geen kwijting in de strekking van het Verdrag in. De Raad moet dit belangrijke punt 
in de stichtingsakte van de EDEO duidelijk maken. Dit zal opvolging vinden in het 
Financieel Reglement. Het voorstel van de Commissie tot wijziging van het Financieel 
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Reglement voor wat betreft de EDEO1, beschouwt de EDEO als een instelling in de zin van 
artikel 1 van het Financieel Reglement. Overweging 3 van het voorstel bepaalt dat "het 
Europees Parlement de EDEO kwijting moet verlenen voor de besteding van de kredieten 
die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd". Toch is dit punt niet bindend 
en blijft artikel 145 van het Financieel Reglement ongewijzigd.

35. Overschrijvingen: Indien de EDEO als een instelling afzonderlijk van de Commissie wordt 
beschouwd, zal het wat overschrijvingen betreft onder artikel 22 van het Financieel 
Reglement vallen en niet onder artikel 23. De voorwaarden voor overschrijvingen zijn onder 
artikel 22 minder streng dan onder artikel 23 (de mogelijkheid van overschrijvingen tussen 
de titels tot 10 procent). Daarom moet uitgaande van deze veronderstelling artikel 22 van het 
Financieel Reglement zodanig te worden gewijzigd om de EDEO uit te sluiten en artikel 23 
zodanig om de dienst erin op te nemen. Een andere mogelijkheid onder deze aanname zou 
zijn om aan de Commissie dezelfde voorwaarden voor overschrijvingsverzoeken op te 
leggen als aan de andere instellingen (de afschaffing van het onderscheid in artikel 22 en 23 
zou de budgettaire prerogatieven van het EP kunnen waarborgen).

36. De tenuitvoerlegging van de begroting: Het Verdrag bepaalt dat de Commissie de 
begroting in samenwerking met de lidstaten ten uitvoer zal leggen, overeenkomstig de 
bepalingen van het Financieel Reglement van de EU: artikel 317, lid 1 VWEU. Zoals boven 
vermeld zullen alle volgens de Verdragen door de Commissie ten uitvoer gelegde 
beleidsuitgaven vervolgens door haar moeten worden besteed. Er moeten waarborgen 
worden ingevoerd om de financiële verantwoordelijkheid van de Commissie te handhaven, 
zelfs wanneer het "geld van de Commissie" door het delegatiehoofd wordt besteed. 
Sommige "administratieve" begrotingsonderdelen zijn overeenkomstig het beginsel van 
activiteitsgebaseerde begroting verbonden met het operationeel programma, maar moeten in
delegatie van de Unie worden uitgevoerd. Deze onderdelen moeten in de operationele 
begroting (sectie III) blijven, ze kunnen niet van het "operationeel" programma worden 
gescheiden en niet in rubriek 5 worden ondergebracht.

De financiering van de dienst – budgettaire implicaties voor de uitgaven in rubriek 5

De maximumbedragen van rubriek 5

37. De oprichting van de EDEO kan budgettair neutraal zijn of – gezien het huidige voorstel 
waarschijnlijker – tot een groei van de begroting van de EU in rubriek 5 leiden. –
afhankelijk van de omvang van de dienst. Het is een feit dat de opname van personeel uit de 
nationale diplomatieke diensten uit de begroting van de EU zal worden gefinancierd. 
Bijvoorbeeld: de betrekking van een gedelegeerd diplomaat kost twee keer zoveel dan een 
betrekking op het hoofdkwartier. Daarom zal de verhouding tussen gecentraliseerd en 
gedecentraliseerd personeel een belangrijk effect op de begroting in rubriek 5 hebben. Hoe 
meer personeel naar externe delegaties wordt overgeplaatst des te hoger de kosten van de 
EDEO.

38. Als de EDEO als een instelling met een eigen begrotingsonderdeel wordt beschouwd zouden 
huishoudelijke kredieten voor de SVEU die op het moment onder rubriek 4 vallen naar 
rubriek 5 moeten worden overgedragen. Deze veranderingen zouden gevolgen hebben voor
de marges van het meerjarig financieel kader (de behoefte om de maximumbedragen van 

                                               
1 COM(2010)0085.
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rubriek 5 voor de jaren 2010 tot 2013 te verhogen om de EDEO te financieren zonder de 
begroting van de bestaande instellingen op het spel te zetten). Voor 2010 zou een gewijzigde 
begroting gereserveerd voor de EDEO onontkoombaar zijn.

39. Betreffende de "administratieve" uitgaven zijn de vroegere BA-lijnen van de begroting van 
de EU verbonden met het programma, maar dienen in delegatie van de Unie te worden 
uitgevoerd. Deze begrotingslijnen dienen in de operationele begroting (sectie III) te blijven, 
ze kunnen niet van het "operationeel" programma worden gescheiden en niet in rubriek 5 
worden ondergebracht (beginsel van activiteitsgebaseerde begroting, ingevoerd na de val 
van de Commissie Santer).

Ondersteuningsfuncties

40. Om redenen van kosteneffectiviteit en efficiëntie moet de EDEO zelfs als op zichzelf staand 
orgaan in het laatstgenoemde geval kunnen rekenen op de ondersteuningsfuncties van de 
Commissie zonder de uiteindelijke verantwoording, de hiërarchische structuren en de 
verrekeningssporen te vervagen. 

Controle over budgettaire kredieten – wijzigingen van het IIA en de Makverordening
betreffende het GBVB

41. In ieder geval moet de oprichting van de EDEO de gelegenheid zijn om grotere transparantie 
bij de kredieten voor het extern optreden te bewerkstelligen.

42. Artikel 12 van de ontwerpverordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2007-2013 (COM(2010)0072) en punt 18 (voorheen 42) van het 
voorgestelde IIA "betreffende samenwerking in begrotingszaken" - (COM(2010)0073) 
verbieden op het moment in een reserve opgenomen middelen. Punt 18 legt ook vast dat 
wanneer geen overeenstemming wordt bereikt het Europees Parlement en de Raad in de 
begroting het bedrag opnemen dat in de voorgaande begroting was opgevoerd of, indien het 
lager is, het bedrag dat in de ontwerpbegroting wordt voorgesteld. Bovendien legt punt 19 
(voorheen 43) van het voorstel voor een IIA vast dat de HV/VV informatie moet geven aan 
het EP over de financiële implicaties van het GBVB. Ten slotte legt artikel 41 VEU vast dat 
een startfonds moet worden ingesteld ter financiering van de voorbereidende activiteiten 
voor operaties die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. Dit artikel verschaft het 
EP geen controlebevoegdheden. 

43. De MFK-verordening dient te worden aangepast om de specificiteiten van de GBVB-
begroting te beteugelen. Gedurende de trialoog op 25 maart 2010 heeft de rapporteur voor 
het ontwerp van het voorgestelde IIA "betreffende samenwerking in begrotingszaken", 
Reimer Böge erop gewezen dat het IIA niet kan worden afgesloten zonder overeenstemming 
over de juridische aard van de EDEO.

Effectbeoordeling en gescheiden voorstellen

44. Uw rapporteur herinnert aan de moeilijkheden die door de (horizontale) gescheidenheid van 
de ontwerpvoorstellen voor de herziening van het Financieel Reglement worden veroorzaakt
(de Lissabon-veranderingen, de EDEO-veranderingen, de driejaarlijkse herziening) en vele 
procedures met zich meebrengen en voor verwarring zouden kunnen zorgen (met name waar 
dezelfde bepalingen van het Financieel Reglement door verschillende voorstellen worden 
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betroffen). Verder zal het interessant zijn of de Commissie van plan is om een 
effectbeoordeling uit te voeren1 zoals in punt 15 van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven" wordt geëist2?

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.
2 Punt 15: "Zij [De Commissie] houdt ook rekening met de draagwijdte en de resultaten van haar voorafgaande 
raadplegingen en haar effectbeoordelingen."


