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Uvod

1. V okviru zelo občutljivega vprašanja glede Evropske službe za zunanje delovanje moramo 
obravnavati sveženj treh predlogov, ki predvidevajo različne pravne položaje Parlamenta. 

 predlog Sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje 
delovanje z dne 25. marca 2010 (s Parlamentom se je treba zgolj posvetovati – člen 
27(3) PEU1)

 predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun 
Evropskih skupnosti, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje (KOM 
(2010)0085) – redni zakonodajni postopek (Parlament soodloča - člen 322 PDEU2)

 predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih 
predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih 
skupnosti – Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (osnutka še nismo prejeli) 
– redni zakonodajni postopek (Parlament soodloča – člen 336 PDEU)

2. Komisija je skupaj z glavnim predlogom KOM(2010)0085, SEC(2010)0257 predložila 
tudi delovni dokument, ki navaja posledične spremembe izvedbenih pravil finančne 
uredbe v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje.

3. Na sestanku 16. in 17. marca je Odbor za proračun prvič razpravljal o časovnem načrtu, 
področju uporabe in vsebini predlogov o finančni uredbi na podlagi delovnega dokumenta 
poročevalke Inge Grässle.3. 

4. Namen tega drugega delovnega dokumenta je predstaviti prvo analizo proračunskih pravil, 
ki urejajo organizacijo in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje, in njihovih 
posledic za delovanje finančnih mehanizmov Evropske unije. 

5. Ta zakonodajni predlog – glede katerega se je treba s Parlamentom „zgolj“ posvetovati –
vsebuje precejšnje število določb o proračunskih vprašanjih, finančni uredbi in kadrovskih 
predpisih, ki lahko vplivajo na zakonodajo Evropskega parlamenta glede finančne uredbe 
in kadrov, in sicer v uredbi, ki jo lahko Svet enostransko spremeni. Zato je treba opozoriti, 
da je „sveženj“ glede Evropske službe za zunanje delovanje v dveh tretjinah predmet 
soodločanja, tako da lahko dejansko govorimo o primeru soodločanja. 

6. Opomba: Poročevalka bo pokazala, da določbe o finančni uredbi v uredbi Sveta (o 
ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje) kršijo in so v nasprotju z velikim 
številom sedanjih določb finančne uredbe. Poročevalka zato predlaga, da Evropski 
parlament vztraja pri črtanju vseh členov uredbe Sveta, ki se nanašajo na proračun, 
finančno uredbo in kadrovske predpise in ki jih lahko obravnavamo v ločenih predpisih, 
kot to predvideva PDEU. 

7. Poročevalka meni, da bi krajša predstavitev zadev skupne zunanje in varnostne politike 
                                               
1 Pogodba o Evropski uniji
2 Pogodba o delovanju Evropske unije
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360sl.pdf
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(SZVP) v zgodovini Evropske unije lahko pripomogla pri boljšemu razumevanju:

Proračunska ureditev SZVP pred Lizbonsko pogodbo

8. Rimska pogodba iz leta 1957 je na področju mednarodnih odnosov urejala le trgovino. Po 
letu 1970 so se razvijali neformalni sistemi, imenovani „evropsko politično sodelovanje 
(EPC)“. Enotni evropski akt iz leta 1986, pozneje pa tudi Maastrichtska (1992) in 
Amsterdamska pogodba (1997), je oblikoval mehanizme, ki jih imamo še danes, saj se je 
sekretariat EPC preoblikoval v sekretariat Sveta, vzpostavila pa se je tudi funkcija 
generalnega sekretarja / visokega predstavnika za SZVP. Njegova naloga je bila pomagati 
predsedstvu in Svetu. Za vodenje in izvajanje SZVP sta odgovorna izključno predsedstvo 
in Svet1; vendar je s finančnimi sredstvi (280 milijonov EUR v letu 2010), za katera je 
odgovoren Svet, vedno upravljala Komisija. Kljub temu pa Komisija niti ne izvršuje 
operativnih proračunov niti ne dodeljuje subvencij (z izjemo proračuna Parlamenta, 
političnih strank  in ustanov). Ostale institucije izvršujejo le svoje upravne proračune.

9. V skladu z odstavkom 42 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 se 
morajo Evropski parlament, Svet in Komisija na podlagi predhodnega predloga 
proračuna, ki ga določi Komisija, vsako leto pogajati o znesku odhodkov iz poslovanja za 
SZVP in o razdelitvi tega zneska med člene proračunskega poglavja o SZVP (19 03) 
znotraj proračuna Komisije (kar med drugim vključuje tudi delovanje posebnih 
predstavnikov).

10. Ob upoštevanju preteklih priporočil o razrešnici glede izvrševanja proračuna lahko 
ugotovimo, da Svet nikoli ni kazal kakršnih koli ambicij za upravljanje s sredstvi SZVP. 
Resolucije o razrešnici teh sredstev ne omenjajo ali kakor koli postavljajo pod vprašaj. 
Na strani Parlamenta so bile mešane pristojnosti, ki jih zaznamuje pomanjkanje 
preglednosti in odgovornosti ter nepripravljenost Sveta, da se pridruži rednemu 
parlamentarnemu postopku glede razrešnice, vedno predmet kritike Odbora za 
proračunski nadzor. Dejstvo, da PDEU (člen 319) ureja le razrešnico glede izvrševanja 
proračuna Komisiji ter da ima razrešnica Svetu v veliki meri le politično vrednost z 
nejasnimi posledicami, je vsako leto povzročalo težave in razprave v Odboru za 
proračunski nadzor.   SZVP še danes zaznamuje pomanjkanje parlamentarnega nadzora 
in odgovornosti glede porabe davkoplačevalskega denarja. 

11. Pred Lizbonsko pogodbo je bilo upravljanje proračuna za zunanje ukrepe ter 136 
delegacij Komisije s skupno 5038 uradniki izključno v pristojnosti Komisije. Med SZVP 
in posebnimi predstavniki Sveta za posamezne regije ter delegacijami Komisije tudi ni 
nikakršnega sodelovanja. Posebni predstavniki na lastno željo prejmejo predvsem 
logistično podporo delegacij;  izmenjava informacij sicer obstaja, ni pa nikakršne 
izmenjave na področju skupnih dejavnosti. 

Lizbonska pogodba
                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success [Evropska služba za zunanje 
delovanje. Načrt za uspeh]. Chatham House. 2008, 11. Zanimivo je, da vprašanja proračuna, preglednosti in 
potrebnega nadzora v tem „načrtu“ ne igrajo nobene vloge. Visoka predstavnica Catherine Ashton je v svojem 
predlogu upoštevala vseh deset političnih priporočil te publikacije. Sir Brian Crowe je delal za nekdanjega 
visokega predstavnika Javierja Solano v Svetu. 
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12. Pogodbi (PEU in PDEU) ne določa kakršne koli posebne organizacijske strukture za 
Evropsko službo za zunanje delovanje:

člen 13(1) PEU vsebuje seznam institucij Evropske unije, tj. Evropski parlament, 
Evropska komisija, Evropski svet, Svet, Sodišče Evropske unije, Evropska centralna 
banka in Računsko sodišče.

13. Naslov V PEU opredeljuje splošne določbe o zunanjem delovanju Unije in posebne 
določbe o skupni zunanji in varnostni politiki. Za oblikovanje in zagotavljanje izvajanja 
te politike je pristojen visoki predstavnik (člen 27(1) PEU). Druge pristojnosti visokega 
predstavnika urejajo členi 30, 33 in 34 PEU. Med pristojnostmi visokega predstavnika in 
kakršno koli posebno organizacijsko obliko ni nikakršne povezave.

14. Visoka predstavnica lahko v svojem predlogu Svetu glede sklepa o ustanovitvi Evropske 
službe za zunanje delovanje (člen 27(3) PEU) povsem svobodno predlaga kakršno koli 
organizacijsko obliko.

15. Evropska služba za zunanje delovanje v PDEU sploh ni omenjena; v PEU pa je omenjena 
le enkrat, in sicer v členu 27(3): „Visokemu predstavniku pri izpolnjevanju njegovih 
nalog pomaga Evropska služba za zunanje delovanje.“  

16. Nasprotno: Evropska služba za zunanje delovanje je „služba“, kar v terminologiji 
Evropske unije navadno pomeni, da ima nižji status kot „direktorat“, „sekretariat“, 
„agencija“ ali celo „urad“.  Eno tretjino mest v Evropski službi za zunanje delovanje 
bodo sčasoma zasedli diplomati držav članic (člen 27(3) PEU). Službo sestavljajo 
uradniki Sveta in Komisije ter držav članic.

Ocena proračunskih določb, ki jih vsebujejo predlogi glede Evropske službe za zunanje 
delovanje

Predlog visoke predstavnice (osnutek Sklepa Sveta z dne 25. marca 2010)

17. Zanimivo je, da mešane pristojnosti ter pomanjkanje preglednosti in odgovornosti v 
sedanjem proračunu SZVP predstavljajo model, na katerem naj bi se ustanovila Evropska 
služba za zunanje delovanje. Pogodba namreč ne predpisuje kakršne koli organizacijske 
strukture, ampak vsebuje le obvezujoče določbe glede uslužbencev. Visoka predstavnica 
pa predvideva vzpostavitev povsem nove organizacije z lastno upravo, ki mestoma deluje 
vzporedno s Komisijo.

18. Ključne točke v predlogu visoke predstavnice Ashtonove (o ustanovitvi Evropske službe 
za zunanje delovanje), ki se nanašajo na proračun: 
 Evropska služba za zunanje delovanje kot institucija, ločena od Komisije in Sveta
 Generalni sekretar z dvojno vlogo, dva namestnika sekretarja z dvojnima vlogama –

Pogodba predvideva le eno osebo z dvojno vlogo, tj. visoki predstavnik /  
podpredsednik.

 Osrednje organizacije in vse delegacije, vključno z uradniki Komisije.
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 Evropske služba za zunanje delovanje pomaga predsedniku Komisije, službam 
Komisije, predsedniku Sveta in diplomatskim službam držav članic.

 Generalni direktorati z regionalnimi, večstranskimi in tematskimi pisarnami
 Za vodje delegacij je odgovoren samo visoki predstavnik: vodje delegacij skrbijo tudi 

za porabo operativnih sredstev Komisije.
 Pristojnosti in odgovornosti posebnih predstavnikov v predlogu niso opredeljene.
 Sredstva direktoratov, pristojnih za SZVP, in zmogljivosti Sveta se združijo v en 

operativni proračun (proračun SZVP, instrument za stabilnost (IfS), instrument za 
sodelovanje z industrijsko razvitimi državami (ICI), službe za komunikacije in javno 
diplomacijo, misije za opazovanje volitev).

 Visoki predstavnik „prispeva“ k oblikovanju vseh programov zunanjega delovanja 
Komisije (evropski sosedski in partnerski instrument (ENPI), instrument razvojnega 
sodelovanja (DCI), Evropski razvojni sklad (EDF), evropski instrument za 
spodbujanje demokracije in človekovih pravic (EIDHR), instrument za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti (INSC)); Evropska služba za zunanje delovanje je 
odgovorna za pripravo odločb Komisije v okviru naslednjih programov: državne 
dodelitve, državni in regionalni strateški dokumenti, državni in regionalni indikativni 
programi; (Opomba: Komisija tako obdrži le letne programe dejavnosti, kar pomeni, 
da je ogrožena njena proračunska odgovornost do Evropskega parlamenta, saj se 
konkretne odločitve sprejemajo v nacionalnih in regionalnih okvirnih programih).

 Visoki predstavnik ima pristojnosti odredbodajalca: to pomeni, da ima visoka 
predstavnica veliko več proračunskih pooblastil kot kateri koli komisar (funkcije 
odredbodajalca nimajo ne komisarji ne predsednik Komisije).   Ta predlog nas torej 
vodi nazaj v obdobje pred razpadom Santerjeve Komisije.

 Osebje Evropske službe za zunanje delovanje ima enake pravice in dolžnosti: to je v 
nasprotju z dejstvom, da je od razpada Santerjeve Komisije razpolaganje s sredstvi 
Evropske unije zaupano le uradnikom, saj so ti odgovorni s svojim zasebnim 
premoženjem.

 Varnost je izključno v pristojnosti Evropske službe za zunanje delovanje, kar v 
današnjem vsakodnevnem življenju pušča „odprta vrata“ za še višje proračunske 
odhodke.

Kakšna je nevarnost za Evropski parlament, kot eno izmed vej proračunskega organa?

19. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. marca 2010 zahteva, da se proračun 
Evropske službe za zunanje delovanje in njen proračunski nadzor podrobno preučita, ter 
opozarja, da je treba zagotoviti popolno proračunsko preglednost glede načrta za 
ustanovitev te službe.1 Glede na njeno stopnjo neodvisnosti, bo ustanovitev te službe, kot 
je bilo prej delno že pojasnjeno, povzročila številne proračunske težave. To lahko ogrozi 
proračunske pristojnosti Evropskega parlamenta, zlasti zaradi mešanja pristojnosti in 
brisanja meja med institucionalnimi, političnimi in posameznimi odgovornostmi. Na 
kratko:

20. Proračun: V skladu s Pogodbama je za izvrševanje (= porabo) odhodkov iz poslovanja 

                                               
1 točka 57 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 25. marca 2010 o prednostnih nalogah proračuna za leto 
2011 – oddelek III – Komisija (2010/2004(BUD)
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pri posameznih politikah pristojna zgolj Komisija. Poraba odhodkov iz poslovanja in 
navzkrižje pristojnosti med Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, predvsem 
glede delegacij EU in veleposlaništev, povzroča mešanje odgovornosti, kar izpodbija 
delovanje vseh pristojnih odborov in pristojnosti Parlamenta glede proračunskega nadzora 
(zlasti Odbora za zunanje zadeve (AFET) in Odbora za proračunski nadzor (CONT)). 
Prizadevati si moramo za ohranitev jasne hierarhije pristojnosti in odgovornosti. 

21. Razrešnica: Pogodbi določata, da se razrešnico, v skladu s členom 319 PDEU (prejšnji
člen 276), lahko podeli le Evropski komisiji. Če se Evropska služba za zunanje delovanje 
ustanovi izven Komisije, bo Evropski parlament izgubil svoj vpliv, saj so posledice 
(zavrnitve) razrešnice drugim institucijam sporne. 

22. Osebje in proračun: Po odstopu Santerjeve Komisije leta 1999 je bilo jasno določeno, da 
se lahko evropska sredstva zaupa le uslužbencem Evropske unije. Glede na to da ena 
tretjina osebja v Evropski službi za zunanje delovanje prihaja iz držav članic, se zdi, da to 
pravilo ne velja več; vodje delegacij, ki delujejo v okviru Evropske službe za zunanje 
delovanje, namreč nastopajo tudi v imenu Komisije, čeprav niso njeni uslužbenci. Rešitev, 
ki predvideva njihovo imenovanje za odredbodajalce Komisije na podlagi nadaljnjega 
prenosa, ostaja izredno problematična; bolje bi bilo, če bi bili imenovani po dogovoru s 
Komisijo, saj lahko v skladu s Pogodbama odhodke iz poslovanja za posamezne politike 
izvršuje (= porabi) le Komisija (in njeni uslužbenci), Komisija pa je za izvrševanje 
proračuna odgovorna Parlamentu.

23. Evropski parlament bi moral ubraniti načela upravljanja na podlagi dejavnosti, za 
katera si je tako močno prizadeval po letu 1999, če želi zagotoviti preglednost. Na 
podlagi te politične odločitve je bil sprejet člen 41(2) finančne uredbe, ki določa ločevanje 
med odhodki iz poslovanja in upravnimi odhodki. To načelo je še posebej pomembno za 
Evropsko službo za zunanje delovanje, saj obstaja namera, da se v okvir njenega 
delovanja vključi tudi razvojne, človekoljubne in sosedske politike (in njihovo 
upravljanje). 

24. Prerazporeditve: Raznolik nabor pravil za Komisijo in druge institucije na tem področju 
zahteva racionalizacijo pogojev - pravila Komisije se morajo dosledno uporabljati.

25. Zgornja meja razdelka 5: Prilagoditev razdelka 5 bo nujno potrebna, saj je uslužbence 
držav članic treba uvesti v Evropsko službo za zunanje delovanje, razlike v tem razdelku 
pa so precej omejene. 

Evropska služba za zunanje delovanje kot popolnoma neodvisna služba „znotraj“ 
Evropske komisije

26. Ta model najbolje ustreza proračunskemu pravu in kadrovskim predpisom Evropske 
unije. Potrebnih je le nekaj enostavnih sprememb. To je tudi model, ki ga je Evropski 
parlament zahteval v svoji Resoluciji z dne 22. oktobra 2009 o institucionalnih vidikih 
ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje (2009/2133(INI)):

Evropski parlament …
7. meni, da mora z organizacijskega in proračunskega vidika Evropska služba za zunanje 
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delovanje kot služba sui generis postati del upravne strukture Komisije, saj bi to zagotovilo 
polno preglednost;

27. Če domnevamo, da bo Evropska služba za zunanje delovanje ustanovljena kot neodvisna 
služba znotraj Komisije, potem zakonodaja Evropske unije že zagotavlja in trenutno tudi 
uporablja določene rešitve:

28. Proračun: Proračunska sredstva za Evropsko službo za zunanje delovanje so podrobno 
opredeljena in se vodijo pod posebno proračunsko postavko znotraj tistega oddelka 
splošnega proračuna Evropske unije, ki se nanaša na Komisijo.  Visoki predstavnik 
generalnemu direktorju za proračun Evropske komisije pošlje predhodni predlog 
proračuna, ki se vknjiži pod posebno postavko urada visokega predstavnika v splošnem 
letnem proračunu. 

29. Osebje: Delovna mesta, dodeljena Evropski službi za zunanje delovanje, so navedena v 
prilogi kadrovskega načrta Komisije. Visoki predstavnik v zvezi z osebjem službe izvaja 
pooblastila, ki jih organu, odgovornemu za imenovanja, podeljujejo Kadrovski predpisi 
za uslužbence Evropskih skupnosti, organu, pristojnemu za sklepanje pogodb, pa Pogoji 
za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. 

30. Notranja organizacija: Odločitve Komisije glede njene notranje organizacije se 
uporabljajo za Evropsko službo za zunanje delovanje le, če so skladne z določbami 
PDEU in PEU (Evropska služba za zunanje delovanje kot služba sui generis).

Evropska služba za zunanje delovanje kot institucija v smislu člena 1 finančne uredbe 

31. Bilo bi neobičajno, če Evropski svet kot institucija, ki jo priznavata Pogodbi, ne bi imel 
lastnega oddelka v proračunu Evropske unije, Evropska služba za zunanje delovanje pa bi 
takšen oddelek imela. 

32. Pogodbi sta glede tega vprašanja zelo jasni: visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko je tudi eden od podpredsednikov Evropske komisije (člen 17(4, 6, 7 
in 8) PEU). Visoki predstavnik je v Komisiji odgovoren za zunanje odnose in za 
usklajevanje drugih vidikov zunanjega delovanja Unije (člen 18(4)). Visoki predstavnik 
nima pravice do pobude (člen 24(1) PEU).

33. Velja načelo, da sta funkciji podpredsednika Evropske komisije in visokega predstavnika 
– čeprav gre eno osebo – vedno ločeni. To velja tudi za namestnike – namestniki 
visokega predstavnika opravljajo zgolj naloge visokega predstavnika.

34. Razrešnica: Kot je opisano zgoraj, se razrešnica v skladu s členom 319 PDEU lahko 
podeli le Evropski komisiji. Katera koli druga razrešnica, ki jo Evropski parlament podeli 
drugim institucijam, je sicer lahko splošno sprejeta, vendar ne pomeni razrešnice, kot jo 
opredeljuje Pogodba. V ustanovitvenem aktu Evropske službe za zunanje delovanje mora 
Svet razjasniti to pomembno vprašanje. Temu bo sledila tudi finančna uredba. Predlog 
Komisije o spremembi finančne uredbe za potrebe Evropske službe za zunanje delovanje1

obravnava službo kot „institucijo“ v smislu člena 1 finančne uredbe. Uvodna izjava (3) v 
                                               
1 KOM(2010)0085
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tem predlogu določa, da „Evropski parlament podeli razrešnico Evropski službi za 
zunanje delovanje za porabo proračunskih sredstev, izglasovanih v oddelku proračuna za 
Evropsko službo za zunanje delovanje“. Vendar ta točka ni obvezujoča in člen 145 
finančne uredbe ostaja nespremenjen.  

35. Prerazporeditve: Če bo Evropska služba za zunanje delovanje obravnavana kot 
institucija, ki je ločena od Komisije, bo na področju prerazporeditev zanjo veljal člen 22 
in ne člen 23 finančne uredbe. Pogoji za prerazporeditve, ki jih določa člen 22, so manj 
strogi od pogojev iz člena 23 (možnost prerazporeditev med naslovi, ki ne presegajo 10 
%).  Če torej upoštevamo to podmeno, bi morali člen 22 finančne uredbe spremeniti tako, 
da bi izključili Evropsko službo za zunanje delovanje, člen 23 pa tako, da bi jo vanj 
vključili. V okviru te podmene se ponuja še ena možnost, in sicer postavitev enakih 
pogojev glede zahtevkov za prerazporeditev za Komisijo kot tudi za druge institucije 
(odprava razlikovanja v členih 22 in 23 bi lahko zaščitila tudi proračunske pristojnosti 
Parlamenta).

36. Izvrševanje proračuna: Pogodba določa, da Komisija v sodelovanju z državami 
članicami izvršuje proračun EU v skladu z določbami finančne uredbe EU: člen 317(1) 
PDEU.  Kot je omenjeno že zgoraj, mora biti Komisija še naprej odgovorna za porabo 
vseh odhodkov iz poslovanja za posamezne politike, kot to določata Pogodbi. Treba je 
vzpostaviti zaščitne ukrepe za ohranitev finančne odgovornosti Komisije, tudi v tistih 
primerih, ko „denar Komisije“ porabi vodja delegacije. Določene „upravne“ vrstice so, 
glede na načelo načrtovanja proračuna po dejavnostih, povezane z operativnim 
programom, vendar se izvršujejo v okviru delegacije Unije. Te vrstice morajo ostati 
znotraj operativnega proračuna (oddelek III), ne smemo jih ločiti od „operativnega“ 
načrta in jih prenesti v razdelek 5.

Financiranje Evropske službe za zunanje delovanje – proračunske posledice na odhodke 
iz razdelka 5

Zgornje meje razdelka 5

37. Ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje je lahko proračunsko nevtralna, ali pa 
lahko, odvisno od velikosti službe, privede do povečanja proračuna Evropske unije v 
razdelku 5, kar je ob upoštevanju trenutnega predloga bolj verjetno. Dejstvo je, da bo 
vključitev osebja iz nacionalnih diplomatskih služb financirana iz proračuna EU. Na 
primer: delovno mesto enega diplomata v delegaciji stane dvakrat več kot delovno mesto 
na sedežu. Zato bo razmerje med centraliziranim in decentraliziranim osebjem 
pomembno vplivalo na proračun v razdelku 5. Čim večje število osebja razporedimo v 
zunanje delegacije, tem višji bodo stroški Evropske službe za zunanje delovanje.

38. Če bo Evropska služba za zunanje delovanje obravnavana kot institucija z lastnim 
oddelkom proračuna, bo treba upravna sredstva za posebnega predstavnika EU, ki se 
trenutno vodijo v razdelku 4, prenesti v razdelek 5. Takšne spremembe bi lahko vplivale 
na razlike v večletnem finančnem okviru (treba bo povečati zgornjo mejo razdelka 5 za 
obdobje od 2010 do 2013, če želimo zagotoviti financiranje Evropske službe za zunanje 
delovanje, ne da bi pri tem ogrozili proračun obstoječih institucij). Pripraviti bo treba tudi 
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spremembo proračuna za leto 2010, namenjenega Evropski službi za zunanje delovanje.

39. Na področju „upravnih“ odhodkov so nekdanje vrstice BA v proračunu EU povezane s 
programom, vendar se izvršujejo v okviru delegacije Unije. Te vrstice morajo ostati 
znotraj operativnega proračuna (oddelek III), ne smemo jih ločiti od „operativnega“ 
načrta in jih prenesti v razdelek 5 (načelo načrtovanja proračuna po dejavnostih je začelo 
veljati po razpadu Santerjeve Komisije).  

Podporne službe

40. Da bi zagotovila stroškovno učinkovitost in uspešnost delovanja, se mora Evropska 
služba za zunanje delovanje, tudi če bo ustanovljena kot ločen organ, zanašati na 
podporne službe Komisije, vendar v tem primeru ne sme prihajati do brisanja meja glede 
končne odgovornosti, hierarhije pristojnosti in računovodske sledi službe. 

Nadzor nad proračunskimi sredstvi – spremembe medinstitucionalnega sporazuma in 
uredbe o večletnem finančnem okviru, ki se nanaša na SZVP

41. Ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje je treba v vsakem primeru obravnavati 
kot priložnost za doseganje večje preglednosti proračunskih sredstev, namenjenih 
zunanjem delovanju. 

42. Člen 12 osnutka Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007-2013 
(KOM(2010)0072) in točka 18 (prejšnja točka 42) predlaganega medinstitucionalnega 
sporazuma „o sodelovanju v proračunskih zadevah“ (KOM(2010)0073) trenutno 
prepovedujeta beleženje sredstev v rezervo. Točka 18 tudi določa, da morata, če ne 
dosežeta dogovora, Evropski parlament in Svet v proračun vnesti bodisi znesek, ki ga je 
vseboval prejšnji proračun, bodisi znesek, predlagan v osnutku proračuna, glede na to 
kateri je nižji. Poleg tega točka 19 (prejšnja točka 43) predloga o medinstitucionalnem 
sporazumu določa, da mora visoki predstavnik/podpredsednik Evropskemu parlamentu 
predložiti podatke o finančnih posledicah SZVP. Prav tako tudi člen 41 PEU določa, da je 
treba za financiranje pripravljalnih dejavnosti za vojaške ali obrambne ukrepe vzpostaviti 
zagonski sklad. Ta člen Evropskemu parlamentu ne daje nikakršnih pooblastil glede 
nadzora. 

43. Uredbo o večletnem finančnem okviru bi bilo treba spremeniti, če želimo odpraviti 
posebnosti proračuna SZVP. Med trialogom 25. marca 2010 je poročevalec za osnutek 
predlaganega medinstitucionalnega sporazuma „o sodelovanju v proračunskih zadevah“ 
Reimer Böge poudaril, da se o tem sporazumu ne moremo pogajati, dokler ne dosežemo 
dogovora glede pravne narave Evropske službe za zunanje delovanje. 

Ocena učinka in ločeni predlogi

44. Poročevalka opozarja na težave, ki izhajajo iz (horizontalne) delitve osnutkov predlogov 
za spremembe finančne uredbe (spremembe, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, 
ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje in triletnega pregleda), kar vključuje 
številne postopke in lahko povzroči zmedo (še posebej takrat, ko se enake določbe 
finančne uredbe obravnavajo v ločenih predlogih). Poleg tega bi bilo zanimivo ugotoviti, 



PE440.132v01-00 10/10 DT\811670SL.doc

SL

ali Komisija namerava izvesti oceno učinka kot to zahteva točka 15 Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje.1

                                               
1 točka 15. „Komisija bo poročala tudi o obsegu in rezultatih predhodnega posvetovanja in ocenah učinka, ki jih 
je izvedla.“


