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Úvod

1. V prípade veľmi citlivej otázky Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa 
musíme zaoberať balíkom troch návrhov s rôznymi právnymi pozíciami Európskeho 
parlamentu: 

 návrh rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť – predložený 25. marca 2010 – (Európsky parlament má len 
poradnú úlohu – článok 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ1);

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť (KOM(2010)0085) – riadny legislatívny postup 
(Európsky parlament spolurozhoduje – článok 322 Zmluvy o fungovaní EÚ2);

 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
služobný poriadok úradníkov Únie a podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskych spoločenstiev – nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) 
č. 259/68 (zatiaľ nebol doručený žiadny návrh) – riadny legislatívny postup 
(Európsky parlament spolurozhoduje – článok 336 Zmluvy o fungovaní EÚ).

2. Komisia vydala pracovný dokument, ktorý uvádza dôsledné zmeny vykonávacích 
pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách so zreteľom na ESVČ spolu s hlavným 
návrhom KOM(2010)0085, SEK(2010)0257.

3. Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. marca, 
prvýkrát rokoval o harmonograme, rozsahu a obsahu návrhov týkajúcich sa nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, spoločne s pracovným dokumentom spravodajkyne Inge 
Grässleovej3. 

4. Účelom tohto druhého pracovného dokumentu je vypracovanie prvej analýzy 
rozpočtových pravidiel, ktoré upravujú organizáciu a fungovanie ESVČ, ako aj jej vplyvu 
na fungovanie finančných mechanizmov EÚ. 

5. Konštatujeme, že tento legislatívny návrh (v prípade ktorého má Európsky parlament 
„len“ poradnú funkciu) obsahuje veľa ustanovení týkajúcich sa rozpočtu, nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku, ktoré by mohli ovplyvniť legislatívu 
Európskeho parlamentu týkajúcu sa nariadenia o rozpočtových pravidlách a zamestnancov 
v nariadení, ktoré môže Rada jednostranne zmeniť. Preto treba pripomenúť, že o tzv. 
balíku ESVČ sa z dvoch tretín spolurozhoduje, takže nastáva situácia faktického 
spolurozhodovania. 

6. Poznámka: Spravodajkyňa poukáže na to, že ustanovenia týkajúce sa nariadenia 
o rozpočtových pravidlách v nariadení Rady (o organizácii a fungovaní ESVČ) sú 
v rozpore s mnohými dôležitými platnými ustanoveniami nariadenia o rozpočtových 

                                               
1 Zmluva o Európskej únii.
2 Zmluva o fungovaní Európskej únie.
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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pravidlách a protirečia im. Navrhne teda, aby sa trvalo na vypustení všetkých článkov 
nariadenia Rady, v ktorých sa odkazuje na rozpočet, nariadenie o rozpočtových pravidlách 
a služobný poriadok, ktorým sa možno venovať v samostatných právnych ustanoveniach, 
ako to predpokladá Zmluva o fungovaní EÚ. 

7. Spravodajkyňa sa domnieva, že v záujme všeobecnej zrozumiteľnosti bude užitočné 
v krátkosti predstaviť problematiku spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
Európskej únie.

Rozpočtový model SZBP pred Lisabonskou zmluvou

8. Rímska zmluva z roku 1957 zahrnula do medzinárodných záležitostí len obchod. Od roku 
1970 sa vyvinul neformálny systém nazývaný Európska politická spolupráca. Jednotný 
európsky akt z roku 1986 a potom Maastrichtská zmluva (1992) a Amsterdamská zmluva 
(1997) formalizovali súčasné mechanizmy, pričom začlenili sekretariát Európskej 
politickej spolupráce do sekretariátu Rady a zriadili funkciu generálneho 
tajomníka/vysokého predstaviteľa pre SZBP. Generálny tajomník/vysoký predstaviteľ pre 
SZBP mal pomáhať predsedníctvu a Rade. Za riadenie a uplatňovanie spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky výlučne zodpovedá predsedníctvo a Rada1; ale 
finančné prostriedky (280 mil. EUR v roku 2010), za ktoré zodpovedá Rada, vždy 
spravovala Komisia. V prípade Komisie sa však neuplatňujú prevádzkové financie, ani 
neudeľujú granty (s výnimkou: rozpočtu Európskeho parlamentu, politických strán 
a politických nadácií). Ostatné inštitúcie iba uplatňujú svoje rozpočty na administratívu.

9. Podľa odseku 42 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 musia Európsky 
parlament, Rada a Komisia každoročne rokovať (na základe predbežného návrhu 
rozpočtu vypracovaného Komisiou) o sume prevádzkových výdavkov pre SZBP 
a o rozdelení tejto sumy medzi články rozpočtovej kapitoly SZBP (19 03) v rámci 
rozpočtu Komisie (okrem iného vrátane činnosti osobitných predstaviteľov).

10. Vzhľadom na predchádzajúce odporúčania týkajúce sa absolutórií Rada nikdy neprejavila 
žiadne ambície spravovať finančné prostriedky SZBP. V uzneseniach o udelení 
absolutória sa tieto finančné prostriedky neuvádzajú, ani nepredstavujú nijaký veľký 
problém. Pokiaľ ide o Európsky parlament, Výbor pre kontrolu rozpočtu vždy kritizoval 
zmiešané právomoci, v rámci ktorých neexistuje dostatočná transparentnosť 
a zodpovednosť, a odmietnutie Rady zúčastniť sa bežného parlamentného postupu 
udeľovania absolutória. Skutočnosť, že v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 
319) sa rieši len udelenie absolutória pre rozpočet Komisie a absolutórium pre Radu má 
predovšetkým politickú hodnotu s nejasnými dôsledkami, každoročne spôsobuje 
problémy a vyvoláva diskusie vo Výbore pre kontrolu rozpočtu.  Dodnes neexistuje 
parlamentná kontrola spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ani nie je stanovená 
zodpovednosť za peniaze daňových poplatníkov. 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. (Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť. Plán úspechu.). Chatham House, 2008, 11. Je zaujímavé vidieť, že v pláne nezohrávajú žiadnu úlohu 
rozpočtové otázky, problém transparentnosti, ani kontrolné subjekty. Na všetkých desať politických odporúčaní 
uvedených v pláne nadväzuje návrh vysokej predstaviteľky pani Ashtonovej. Pán Brian pracoval pre bývalého 
vysokého predstaviteľa Javiera Solanu v Rade.
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11. Až do nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy zodpovedala za spravovanie rozpočtu 
vonkajšej činnosti a 136 delegácií Komisie s 5 038 zamestnancami výlučne Komisia. 
SZBP, osobitní predstavitelia Rady pre konkrétne regióny a delegácie Komisie žiadnym 
spôsobom nespolupracujú. Osobitní predstavitelia dostávajú (na vlastnú žiadosť) 
predovšetkým logistickú podporu delegácií; dochádza k výmene informácií, ale 
nedochádza k výmene, pokiaľ ide o spoločné činnosti.

Lisabonská zmluva

12. Zo zmlúv (Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ) nevyplýva žiadna konkrétna 
organizačná štruktúra Európskej služby pre vonkajšiu činnosť:

V článku 13 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa uvádza prehľad inštitúcií EÚ: Európsky parlament, 
Európska rada, Rada, Európska komisia, Súdny dvor Európskej únie, Európska centrálna 
banka a Dvor audítorov.

13. V hlave V Zmluvy o Európskej únii sa uvádzajú všeobecné ustanovenia o vonkajšej 
činnosti Únie a osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. 
Ich príprava a vykonávanie patria do právomocí vysokého predstaviteľa (článok 27 ods. 1 
Zmluvy o EÚ). Ďalšie kompetencie vysokého predstaviteľa sú uvedené v článkoch 30, 33 
a 34 Zmluvy o EÚ. Neexistuje žiadna súvislosť medzi právomocami vysokého 
predstaviteľa a akoukoľvek konkrétnou formou organizácie.

14. Vysoká predstaviteľka môže vo svojom návrhu Rade o organizácii a fungovaní ESVČ 
úplne slobodne navrhnúť ľubovoľnú formu organizácie (čl. 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ).

15. V Zmluve o fungovaní EÚ sa ESVČ vôbec nespomína, jediná zmienka o tejto službe sa 
nachádza v článku 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ: „Vysokému predstaviteľovi pri výkone jeho 
funkcie pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť.“ 

16. Naproti tomu: Európska služba pre vonkajšiu činnosť je „služba“, čo v terminológii EÚ 
znamená menej ako „riaditeľstvo“, „sekretariát“, „agentúra“, či dokonca „úrad“. 
V konečnom dôsledku budú 1/3 zamestnancov ESVČ tvoriť diplomati členských štátov 
(článok 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ). Služba bude pozostávať z úradníkov Rady a Komisie, 
ako aj členských štátov.

Hodnotenie rozpočtových ustanovení zahrnutých do návrhov týkajúcich sa ESVČ

Návrh vysokej predstaviteľky (návrh rozhodnutia Rady z 25. marca 2010)

17. Je zaujímavé konštatovať, že modelom budovania služby pre vonkajšiu činnosť je 
súčasný stav charakterizovaný zmiešanými kompetenciami, nedostatočnou 
transparentnosťou a zodpovednosťou za rozpočet SZBP. Zmluva nepredpisuje žiadnu 
organizačnú formu – obsahuje len záväzné ustanovenia týkajúce sa zamestnancov. 
Vysoká predstaviteľka plánuje úplne novú organizáciu s novou administratívou, ktorá 
čiastočne pracuje súbežne s Komisiou.
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18. Kľúčové body návrhu pani Ashtonovej (o organizácii a fungovaní ESVČ) týkajúce sa 
rozpočtu:
 ESVČ ako inštitúcia nezávislá od Komisie a Rady;
 generálny tajomník vykonávajúci dve funkcie zároveň (zdvojená funkcia), dvaja 

zástupcovia generálneho tajomníka so zdvojenou funkciou – v Zmluve sa počíta len 
s jednou osobou so zdvojenou funkciou, ktorou je vysoký predstaviteľ/podpredseda;

 centrálne organizácie a všetky delegácie vrátane zamestnancov Komisie;
 ESVČ pomáha predsedovi Komisie, útvarom Komisie, predsedovi Rady 

a diplomatickým službám v členských štátoch;
 generálne riaditeľstvá s útvarmi podľa zemepisných oblastí, mnohostranné a tematické 

útvary;
 vedúci delegácií sú výlučne zodpovední vysokému predstaviteľovi: zodpovedajú 

taktiež za čerpanie prevádzkových finančných prostriedkov Komisie;
 v návrhu nie sú vymedzené práva a povinnosti osobitných predstaviteľov;
 riaditeľstvá SZBP a spôsobilosti Rady by mali mať spoločný prevádzkový rozpočet 

(rozpočet SZBP, nástroj stability, nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami, 
komunikácia a verejná diplomacia, volebné pozorovateľské misie);

 vysoký predstaviteľ „prispieva“ k všetkým vonkajším programom Komisie (nástroj 
európskeho susedstva a partnerstva, nástroj rozvojovej spolupráce, Európsky 
rozvojový fond, Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva, nástroj 
spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti); ESVČ zodpovedá za prípravu rozhodnutí 
Komisie v rámci týchto programov, ktoré sa týkajú: prideľovania prostriedkov pre 
krajiny, strategických dokumentov krajín a regiónov, národných a regionálnych 
indikatívnych programov (NIP/RIP) (poznámka: Komisia si ponecháva len ročné 
programy činnosti! – to znamená, že je ohrozená jej zodpovednosť za rozpočet pred 
Európskym parlamentom! Konkrétne rozhodnutia sa prijímajú v rámci programov NIP 
a RIP!);

 vysoký predstaviteľ je povoľujúci úradník: to znamená, že má väčšie rozpočtové 
právomoci ako ktorýkoľvek komisár (ani jeden z komisárov, dokonca ani predseda 
Komisie, nie sú povoľujúcimi úradníkmi!); tento návrh nás vracia do obdobia pred 
pádom Santerovej Komisie;

 zamestnanci ESVČ s rovnakými právami a povinnosťami: to spochybňuje skutočnosť, 
že od pádu Santerovej Komisie sú spravovaním európskych financií poverení len 
úradníci EÚ, keďže zodpovedajú osobným majetkom;

 bezpečnosť ako jediná zodpovednosť ESVČ – čo v súčasnosti v praxi znamená 
možnosť zvyšovania rozpočtových výdavkov.

Čo je v hre, pokiaľ ide o Európsky parlament ako jednej zo súčastí rozpočtového 
orgánu?

19. Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2010 požaduje úplnú kontrolu nad 
rozpočtom a rozpočtovou kontrolou SZBP a pripomína, že v súvislosti s projektom 
zriadenia služby je potrebné zabezpečiť úplnú transparentnosť.1 Podľa miery nezávislosti 
tejto služby sa objavia rôzne rozpočtové problémy, ako sa už čiastočne uviedlo, ktoré 

                                               
1 Bod 57 uznesenia Európskeho parlamentu z 25. marca 2010 o prioritách pre rozpočet na rok 2011 – oddiel III –
Komisia (2010/2004(BUD).
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ohrozia rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu, a to zmiešaním a potom 
zahmlením inštitucionálnych, politických a individuálnych právomocí. V stručnosti:

20. Rozpočet: Podľa zmlúv prevádzkové výdavky na politiky môže plniť (= vynakladať) len 
Komisia. Vynaloženie prevádzkových výdavkov a kríženie právomocí Komisie a ESVČ, 
najmä pokiaľ ide o delegácie EÚ/veľvyslanectvá, spôsobí zmiešanie zodpovedností, ktoré 
ohrozí právomoci všetkých príslušných výborov a právomoci rozpočtovej kontroly 
Európskeho parlamentu (konkrétne výborov AFET/CONT). Musíme zachovať zreteľnosť 
hierarchie riadenia a zodpovednosti. 

21. Udelenie absolutória: V zmluvách sa stanovuje, že jediným adresátom absolutória podľa 
článku 319 Zmluvy o fungovaní EÚ (pôvodný článok 276) je len Európska komisia. Ak 
bude ESVČ postavená mimo Komisie, Európska parlament stratí vplyv, keďže sa 
spornými stávajú následky (odmietnutia) udelenia absolutória ostatným inštitúciám. 

22. Personál a rozpočet: Po rezignácii Santerovej Komisie v roku 1999 sa jasne stanovilo, že 
európske financie možno zveriť len európskym úradníkom. Tomu však odporuje 
skutočnosť, že jedna tretina personálu ESVČ pochádza z administratívy členských štátov, 
taktiež vedúci delegácií pracujú v rámci ESVČ pre Komisiu, pričom nie sú jej úradníkmi. 
Postup ich vymenovania za povoľujúcich úradníkov Komisie formou subdelegácie 
zostáva veľmi problematický, mali by byť vymenovaní minimálne so súhlasom Komisie, 
keďže podľa zmlúv môže prevádzkové výdavky na politiky plniť (= vynakladať) len 
Komisia (a jej úradníci) a Komisia je Európskemu parlamentu zodpovedná za plnenie 
rozpočtu.

23. Pokiaľ ide o transparentnosť, Európsky parlament musí obhajovať zásady riadenia 
založeného na činnostiach, za ktoré tak aktívne bojoval po roku 1999. Článok 41 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavuje dôsledok tohto politického rozhodnutia 
a stanovuje oddelenie prevádzkových a administratívnych výdavkov. Táto zásada je pre 
ESVČ mimoriadne dôležitá vzhľadom na snahu zahrnúť do rámca pôsobnosti ESVČ 
politiky rozvoja, humanitárnej pomoci a susedskej politiky (a príslušnú administratívu). 

24. Prevody: Rozdielne súbory pravidiel pre Komisiu a ostatné inštitúcie v tejto oblasti 
vyžadujú zjednodušenie podmienok – pravidlá Komisie sa musia uplatňovať súdržne.

25. Strop kapitoly 5: Bude treba znovu upraviť kapitolu 5, keďže sa do ESVČ musia začleniť 
úradníci členských štátov a rezervy sú pomerne napäté. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť ako nezávislá služba „v rámci“ Európskej 
komisie

26. Tento model najlepšie vyhovuje európskym rozpočtovým právnym nariadeniam 
a služobnému poriadku. Potrebných je len niekoľko jednoduchých zmien. Tento model 
požadoval aj Európsky parlament vo svojom uznesení z 22. októbra 2009 
o inštitucionálnych aspektoch zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(2009/2133(INI)):

Európsky parlament...
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7. domnieva sa, že EEAS ako služba sui generis z organizačného aj rozpočtového 
hľadiska, sa musí začleniť do administratívnej štruktúry Komisie, pretože to pomôže 
zabezpečiť jej plnú transparentnosť.

27. Pokiaľ ide o zriadenie ESVČ ako nezávislej služby v rámci Komisie, právne predpisy EÚ 
predkladajú a v súčasnosti uplatňujú určité riešenia:

28. Rozpočet: Rozpočtové prostriedky na službu, ktoré budú podrobne stanovené a uvedené 
v osobitnej rozpočtovej kapitole v rámci oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie 
týkajúceho sa Komisie. Vysoký predstaviteľ zašle generálnemu riaditeľstvu Komisie pre 
rozpočet predbežný návrh rozpočtu, ktorý by sa mal uviesť v osobitnej kapitole pre úrad 
vysokého predstaviteľa v ročnom všeobecnom rozpočte. 

29. Personál: Funkcie pridelené službe sa uvádzajú v prílohe k plánu Komisie na 
organizáciu služby. Vysoký predstaviteľ vo vzťahu k zamestnancom služby vykonáva 
právomoci zverené menovaciemu orgánu na základe služobného poriadku úradníkov 
Európskych spoločenstiev a orgánu oprávnenému na uzatváranie zmlúv podľa 
podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev. 

30. Vnútorná organizácia: Rozhodnutia Komisie o vnútornej organizácii sa služby týkajú 
len do tej miery, do akej sú v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní EÚ a Zmluvy 
o EÚ (Európska služba pre vonkajšiu činnosť ako služba sui generis).

Európska služba pre vonkajšiu činnosť ako inštitúcia v zmysle článku 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách

31. Zvláštnym výsledkom by bolo, keby Európska rada (inštitúcia uznaná v Zmluvách) 
zostala bez vlastného oddielu rozpočtu EÚ, kým ESVČ by takýto oddiel mala. 

32. Zmluvy sa ustanovuje jasne: Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku je taktiež jedným z podpredsedov Európskej komisie (článok 17
ods. 4, 6, 7, 8 Zmluvy o EÚ). Vysoký predstaviteľ zodpovedá v rámci Komisie za 
vonkajšie vzťahy a za koordináciu ostatných aspektov vonkajšej činnosti Únie (článok 18 
ods. 4). Vysoký predstaviteľ nemá právo iniciatívy (článok 24 ods. 1 Zmluvy o EÚ).

33. V podstate musia byť funkcie podpredsedu Európskej komisie a vysokého predstaviteľa 
(hoci ich vykonáva tá istá osoba) vždy odlíšené. To má dôsledky pre zástupcov – vysoký 
predstaviteľ má zástupcov, len pokiaľ ide o povinnosti vysokého predstaviteľa.

34. Udelenie absolutória: Ako sme uviedli, adresátom absolutória podľa článku 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ je len Európska komisia. Akékoľvek iné absolutórium udelené 
Európskym parlamentom iným inštitúciám by bolo možné všeobecne prijať, ale 
neznamená absolutórium v zmysle Zmluvy. Rada musí vysvetliť tento dôležitý bod v akte 
zakladajúcom ESVČ. Nariadenie o rozpočtových pravidlách bude nasledovať. V návrhu 
Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ 
ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť1, sa ESVČ pokladá za „inštitúciu“ v zmysle 

                                               
1 KOM(2010)0085.
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článku 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V odôvodnení 3 návrhu sa uvádza, že 
„Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových 
prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ“. Tento bod však nie je 
záväzný a článok 145 nariadenia o rozpočtových pravidlách zostáva nezmenený.  

35. Prevody: Ak sa Európska služba pre vonkajšiu činnosť považuje za inštitúciu odlišnú od 
Európskej komisie, v súvislosti s prevodmi sa jej netýka článok 23 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ale článok 22. Podmienky pre prevody podľa článku 22 nie sú 
také prísne, ako podľa článku 23 (možnosť prevodov medzi hlavami až do výšky 10 %). 
V súlade s týmto predpokladom teda treba upraviť článok 22 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách tak, aby sa vylúčila ESVČ, a článok 23 tak, aby sa ESVČ zahrnula. Ďalšou 
možnosťou podľa tohto predpokladu by bolo stanoviť rovnaké podmienky požiadaviek 
na prevody pre Európsku komisiu a ostatné inštitúcie (zrušením rozlíšenia v článkoch 22 
a 23 by sa zachovali rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu).

36. Plnenie rozpočtu: V Zmluve sa ustanovuje, že Komisia plní rozpočet EÚ v spolupráci 
s členskými štátmi v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ: 
článok 317 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.  Ako sme uviedli, všetky prevádzkové 
výdavky na politiky, ktoré plní Komisia v súlade so zmluvami, musí naďalej vynakladať 
Komisia. Treba prijať opatrenia s cieľom zachovať finančnú zodpovednosť Komisie, 
dokonca aj v prípade, že „peniaze Komisie“ vynaloží vedúci delegácie. Niektoré 
„administratívne“ riadky (v súlade so zásadou rozpočtu založeného na činnostiach) 
súvisia s prevádzkovým plánom, ale majú sa vykonať v delegácii Únie. Tieto riadky sa 
musia zachovať v prevádzkovom rozpočte (oddiel III), nemožno ich oddeliť od 
„prevádzkového“ plánu a vložiť do kapitoly 5.

Financovanie služby – rozpočtové dôsledky pre výdavky v rámci kapitoly 5

Stropy kapitoly 5

37. Vznik ESVČ môže byť z hľadiska rozpočtu neutrálny alebo (vzhľadom na predložený 
návrh)  v závislosti od jeho veľkosti pravdepodobne povedie k zvýšeniu rozpočtu EÚ 
v rámci kapitoly 5. Skutočnosťou zostáva, že začlenenie zamestnancov diplomatických 
služieb sa bude financovať z rozpočtu EÚ. Napríklad: Jeden diplomatický post 
v delegácii stojí dvakrát viac ako jeden post v ústredí. Významný vplyv na rozpočet 
v kapitole 5 teda bude mať pomer medzi centralizovaným a decentralizovaným 
personálom. Čím viac zamestnancov sa presunie do vonkajších delegácií, tým vyššie 
budú výdavky ESVČ.

38. Ak sa ESVČ pokladá za inštitúciu s vlastným rozpočtovým oddielom, administratívne 
rozpočtové prostriedky pre osobitných predstaviteľov EÚ, ktoré sa v súčasnosti 
nachádzajú v kapitole 4, sa budú musieť presunúť do kapitoly 5. Tieto zmeny ovplyvnia 
rezervy viacročného finančného rámca (treba zvýšiť stropy kapitoly 5 na roky 2010 až 
2013 s cieľom financovať ESVČ, a pritom neohroziť rozpočet existujúcich inštitúcií). 
Bude nevyhnutne potrebný opravný rozpočet na rok 2010 vyčlenený pre ESVČ.

39. Pokiaľ ide o „administratívne“ výdavky, s plánom sú spojené pôvodné riadky rozpočtu 
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EÚ založené na činnostiach, ktoré sa však majú vykonávať v delegáciách Únie. Tieto 
riadky sa musia zachovať v prevádzkovom rozpočte (oddiel III), nemožno ich oddeliť od 
„prevádzkového“ plánu a vložiť do kapitoly 5 (zásada rozpočtu založeného na 
činnostiach zavedená po páde Santerovej Komisie).  

Podporné funkcie

40. V záujme nákladovej efektívnosti a účinnosti sa ESVČ musí (aj ako samostatný orgán) 
spoľahnúť na podporné funkcie Komisie, v prípade fungovania ako samostatného orgánu 
bez zahmlievania konečnej zodpovednosti a súvislosti pokynov a zodpovednosti. 

Kontrola rozpočtových prostriedkov – zmeny a doplnenia medziinštitucionálnej dohody 
a viacročného finančného rámca, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku

41. V každom prípade musí byť zriadenie ESVČ príležitosťou na dosiahnutie väčšej 
transparentnosti rozpočtových výdavkov na vonkajšiu činnosť. 

42. Článok 12 nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2007 – 2013 (KOM(2010)0072) a bod 18 (pôvodný bod 42) navrhovanej 
medziinštitucionálnej dohody o spolupráci v oblasti rozpočtu (KOM(2010)0073) 
v súčasnosti zakazujú symbolický záznam financií v rezerve. V bode 18 sa tiež uvádza, 
že v prípade nedosiahnutia dohody Európsky parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu 
uvedenú v predchádzajúcom rozpočte alebo sumu navrhovanú v predbežnom návrhu 
rozpočtu, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia. Navyše v bode 19 (pôvodný bod 43) 
návrhu medziinštitucionálnej dohody sa uvádza, že vysoký predstaviteľ/podpredseda je 
povinný informovať Európsky parlament o finančných vplyvoch SZBP. Napokon 
v článku 41 Zmluvy o EÚ sa ustanovuje vytvorenie počiatočného fondu na financovanie 
prípravných činností, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky. Týmto článkom sa 
neposkytujú Európskemu parlamentu žiadne kontrolné právomoci. 

43. Bude sa musieť upraviť nariadenie o viacročnom finančnom rámci s cieľom odstrániť 
osobitosti SZBP. V rámci trialógu, ktorý sa uskutočnil 25. marca 2010, spravodajca pre 
predložený návrh medziinštitucionálnej dohody „o spolupráci v oblasti rozpočtu“ Reimer 
Böge poukázal na skutočnosť, že medziinštitucionálnu dohodu nemožno dosiahnuť bez 
dohody o právnej povahe ESVČ.

Hodnotenie vplyvu a návrhy na rozdelenie

44. Spravodajkyňa pripomína problémy, ktoré vzniknú na základe (horizontálneho) 
rozdelenia návrhov na preskúmanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (zmeny 
súvisiace s nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy, zmeny týkajúce sa ESVČ, 
trojročné preskúmanie), ktoré zapríčiní viacnásobné postupy a môže vyvolať zmätok 
(konkrétne v prípadoch, keď sú rôznymi návrhmi dotknuté rovnaké ustanovenia 
nariadenia o rozpočtových pravidlách); ďalej bude zaujímavé sledovať, či má Komisia 
v úmysle uskutočniť hodnotenie vplyvu1, ako sa požaduje v bode 15 

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
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medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva.1

                                               
1 Bod 15: „Komisia taktiež zohľadní rozsah a výsledky predbežných konzultácií a analýz vplyvu, ktoré 
uskutočnila.“


