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Inledning

1. I samband med den mycket känsliga frågan om den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder måste vi diskutera ett paket med tre förslag med olika rättsliga ståndpunkter i 
parlamentet: 

 förslag till rådets beslut om fastställande av hur den europeiska avdelningen för 
yttre åtgärder ska organiseras och arbeta av den 25 mars 2010 – (parlamentet 
rådfrågas endast – art. 27.3 i EU-fördraget1)

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning (FinReg) för 
Europeiska unionens allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen 
för yttre åtgärder (KOM(2010)0085) – ordinarie lagstiftningsförfarande (parlamentet 
medbeslutar - artikel 322 i FEUF2)

 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper – Rådets förordning 
(EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (inget förslag har ännu mottagits) – ordinarie 
lagstiftningsförfarande (parlamentet medbeslutar – artikel 336 i FEUF)

2. Kommissionen har utfärdat ett arbetsdokument där man har angivit följdändringar i 
genomförandebestämmelserna för budgetförordningen med avseende på avdelningen för 
yttre åtgärder tillsammans med det viktigaste förslaget (KOM(2010)0085, 
SEK(2010)0257).

3. Vid sitt möte den 16–17 mars hade budgetutskottet en första diskussion om tidsplanen, 
omfattningen och innehållet i förslagen om budgetförordningen, som åtföljdes av ett 
arbetsdokument från föredraganden Inge Grässle.3

4. Syftet med detta andra arbetsdokument är att ge en första analys av de 
budgetbestämmelser som reglerar hur avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och 
arbeta samt dess konsekvenser för hur EU:s ekonomiska mekanismer fungerar. 

5. Vi ser att detta lagförslag – där Europaparlamentet ”bara” rådfrågas – innehåller ett stort 
antal föreskrifter som rör budgetfrågor, budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna och 
som skulle kunna äventyra parlamentets lagstiftning om budgetförordningen och 
tjänsteföreskrifterna i en förordning som rådet kan ändra ensidigt. Därför måste man 
erinra om att två tredjedelar av ”paketet” om avdelningen för yttre åtgärder kommer att 
fastställas genom medbeslutande, vilken innebär att ett faktiskt medbeslutande kommer att 
äga rum. 

6. ANM: Föredraganden kommer att visa att bestämmelserna om budgetförordningen i 
rådets förordning (om inrättande av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder) bryter 
och strider mot ett stort antal nuvarande bestämmelser om budgetförordningen. Hon 

                                               
1 Fördraget om Europeiska unionen
2 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360sv.pdf
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föreslår därför att vi bör insistera på att stryka alla artiklar i rådets förordning som handlar 
om budgeten, budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna, då dessa kan behandlas i 
skilda rättsliga bestämmelser enligt FEUF. 

7. Föredraganden anser att en kort introduktion om Gusp-frågor i EU:s historia kan vara till 
nytta för den allmänna förståelsen:

Budgetmässiga arrangemang för Gusp före Lissabon

8. Romfördraget från 1957 omfattade endast handel när det gäller internationella frågor. 
Från och med 1970 utvecklades informella system, det så kallade europeiska politiska 
samarbetet (EPS). I Europeiska enhetsakten 1986, och därefter Maastricht 1992 och 
Amsterdam 1997, formaliserades mekanismerna till sin nuvarande utformning, genom att 
EPS-sekretariatet integrerades i rådets sekretariat och genom inrättandet av 
generalsekreteraren/den höga representanten för Gusp. Dennes uppgift var att bistå 
ordförandeskapet och rådet. Ordförandeskapet och rådet är ensamt ansvariga för 
förvaltningen och genomförandet av Gusp1, men de medel som rådet ansvarar för 
(280 miljoner euro år 2010) har alltid förvaltats av kommissionen. För kommissionen 
genomförs inga driftsbudgetar, och inga bidrag beviljas heller (med undantag för 
parlamentets budget, politiska partier och politiska stiftelser). De andra institutionerna 
genomför endast sina respektive förvaltningsbudgetar.

9. Enligt punkt 42 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 var 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen skyldiga att varje år, på grundval av det 
preliminära budgetförslag som upprättats av kommissionen, förhandla om storleken på de 
operativa kostnaderna för Gusp och om fördelningen av detta belopp mellan artiklarna 
inom budgetkapitlet för Gusp (19 03) i kommissionens budget (detta gäller bland annat 
de särskilda representanternas verksamhet).

10. Med tanke på tidigare rekommendationer om ansvarsfrihet visade rådet aldrig någon vilja 
att förvalta Gusp-medlen. I resolutionerna om ansvarsfrihet nämns inte dessa medel, och 
inte heller verkar de utgöra någon särskild utmaning. Från parlamentets håll har den 
blandade behörigheten med sin brist på insyn och ansvarsskyldighet och rådets vägran att 
ansluta sig till det ordinarie parlamentariska förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet 
alltid kritiserats av budgetkontrollutskottet. Det faktum att endast ansvarsfriheten för 
kommissionens budget omfattas av EUF-fördraget (artikel 319) och att ansvarsfriheten 
för rådet huvudsakligen har ett politiskt värde med oklara följder gav varje år upphov till 
problem och diskussioner i budgetkontrollutskottet. Fram till i dag saknar Gusp 
parlamentarisk kontroll och ansvarsskyldighet när det gäller skattebetalarnas pengar. 

11. Före Lissabonfördraget var kommissionen ensamt ansvarig för förvaltningen av budgeten 
för yttre åtgärder och kommissionens 136 delegationer med 5 038 anställda. Det finns 
inget samarbete mellan Gusp och de särskilda representanterna i rådet för särskilda 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. Det är 
intressant att se att budgetfrågorna, öppenhetsfrågorna och kontrollfrågorna inte spelar någon roll i denna 
”färdplan”. Alla tio politiska rekommendationer i dokumentet följdes i förslaget från den höga representanten 
Catherine Ashton. Brian Crowe arbetade för den förre höge representanten Javier Solana i rådet. 
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regioner och kommissionens delegationer. De särskilda representanterna får – på egen 
begäran – huvudsakligen logistiskt stöd av delegationerna; det sker ett utbyte av 
information, men inget utbyte för gemensamma åtgärder.

Lissabonfördraget

12. Fördragen (EU-fördraget och EUF-fördraget) föreskriver inte någon särskild 
organisatorisk struktur för avdelningen för yttre åtgärder:

Artikel 13.1 i EU-fördraget innehåller en uppräkning av EU:s institutioner, 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska kommissionen, domstolen, 
Europeiska centralbanken och revisionsrätten.

13. I avdelning V i FEU fastställs allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder och 
särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den höga 
representanten ska bidra till utformningen av denna och se till att den genomförs (enligt 
artikel 27.1 i EU-fördraget). Den höga representantens ytterligare befogenheter framgår 
även av artikel 30, 33 och 34 i EU-fördraget. Det finns inget samband mellan den höga 
representantens befogenheter och någon särskild form av organisation.

14. Det står den höga representanten helt fritt att föreslå den ena eller andra organisatoriska 
formen i sitt förslag till rådet om beslutet att inrätta avdelningen för yttre åtgärder 
(artikel 27.3 i EU-fördraget).

15. Avdelningen för yttre åtgärder nämns inte alls i EUF-fördraget, den nämns bara en gång i 
EU-fördraget i artikel 27.3: ”När unionens höga representant uppfyller sitt mandat, ska 
han eller hon stödja sig på en europeisk avdelning för yttre åtgärder.”.

16. Snarare är avdelningen för yttre åtgärder en ”tjänst”, som enligt EU:s allmänna 
terminologi motsvarar något mindre än en ”avdelning”, ett ”sekretariat”, en ”byrå” eller
ett ”kontor”. En tredjedel av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer så 
småningom att bemannas med medlemsstaternas diplomater (artikel 27.3 i EU-fördraget): 
Tjänsten ska bestå av tjänstemän från rådet och kommissionen samt medlemsstaterna.

Utvärdering av de budgetbestämmelser som ingår i förslagen om den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder

Den höga representantens förslag (Förslag till rådets beslut av den 25 mars 2010)

17. Det är intressant att notera att de blandade behörigheterna och bristen på insyn och 
ansvarsskyldighet i dagens Gusp-budget fungerar som modell vid uppbyggnaden av 
avdelningen för yttre åtgärder. I fördraget fastställs inte någon organisatorisk form – det 
är bara bindande i fråga om personalen. Den höga representanten föreslår en helt ny 
organisation med egen förvaltning som arbetar delvis parallellt med kommissionen.
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18. Viktiga budgetrelaterade punkter i Catherine Ashtons förslag (om inrättande av 
avdelningen för yttre åtgärder):
 Avdelningen för yttre åtgärder som en separat institution i förhållande till 

kommissionen och rådet
 En generalsekreterare med dubbla roller, två vice generalsekreterare med dubbla roller 

– i fördraget föreskrivs endast en person med dubbla roller – den vice 
ordföranden/höga representanten.

 Centrala organisationer och alla delegationer, däribland kommissionens tjänstemän
 Avdelningen för yttre åtgärder ska hjälpa kommissionens ordförande, kommissionens 

tjänsteavdelningar, rådets ordförande och medlemsstaternas diplomattjänster
 Generaldirektorat som har lokala, multilaterala och tematiska kontor.
 Delegationschefer som den höga representanten ensam ansvarar för: Dessa ska också 

genomföra kommissionens driftsanslag
 De särskilda representanternas befogenheter och ansvar definieras inte i förslaget.
 Rådets Gusp-direktorat och rådets kapacitet ska integreras i verksamhetsbudgeten 

(Gusp-budgeten, stabilitetsinstrumentet, instrumentet för samarbete med 
industriländer, kommunikation och offentlig diplomati, valobservatörsuppdrag)

 Den höga representanten ”bidrar” till alla kommissionens externa program (ENPI, 
DCI, EDF, EIDHR INSC); avdelningen för yttre åtgärder har ansvaret för att 
förbereda kommissionens beslut inom programmen för landsanslag, nationella och 
regionala strategidokument samt nationella och regionala vägledande program. 
(Kommissionen behåller endast de årliga åtgärdsprogrammen! – detta innebär att deras 
redovisningsskyldighet för budgeten gentemot Europaparlamentet är hotad! De 
konkreta besluten fattas i de nationella och regionala vägledande programmen!)

 Den höga representanten fungerar som utanordnare: Detta innebär att hon får mycket 
mer budgetbefogenheter än någon kommissionsledamot (ingen av 
kommissionsledamöterna är varken ordförande är utanordnare!). Detta förslag leder 
oss tillbaka till tiden innan Santerkommissionen föll.

 Personalen vid avdelningen för yttre åtgärder har samma rättigheter och skyldigheter: 
detta strider mot det faktum att sedan Santerkommissionens fall endast EU-tjänstemän 
har anförtrotts att förvalta EU-medel eftersom de är personligt ansvariga.

 Avdelningen för yttre åtgärder blir ensamt ansvarig för säkerheten – vilket i praktiken 
fungerar som en ”dörröppnare” för mer utgifter i budgeten!

Vad står på spel för Europaparlamentet som en del av budgetmyndigheten?

19. I Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2010 kräver man full rätt att granska 
budgeten för avdelningen för yttre åtgärder och erinrar om att full insyn i budgeten när det 
gäller tjänsteförteckningen måste garanteras.1 Beroende på graden av oberoende hos denna 
tjänst kommer olika budgetmässiga problem att uppstå, såsom delvis redan angetts ovan, 
som kan äventyra Europaparlamentets budgetbefogenheter, särskilt genom att 
institutionellt, politiskt och enskilda personers ansvar blandas ihop och därmed suddas ut. 
Sammanfattningsvis:

                                               
1 punkt 57 i Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2010 om prioriteringar för 2011 års budget – Avsnitt 
III – Kommissionen (2010/2004(BUD)
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20. Budget: Enligt fördragen ska politikens driftsutgifter endast genomföras (dvs. användas) 
av kommissionen. Användandet av de operativa utgifterna och blandningen av 
behörigheter mellan kommissionen och avdelningen för yttre åtgärder främst inom 
EU-delegationerna/ambassaderna orsakar en blandning av ansvarsområden som innebär 
ett ifrågasättande av alla behöriga utskott och parlamentets behörighet för budgetkontroll 
(särskilt AFET/CONT). Vi måste ha tydliga ledningsstrukturer och ansvarsområden. 

21. Ansvarsfrihet: Enligt artikel 319 i EUF-fördraget (f.d. artikel 276) kan endast 
Europeiska kommissionen beviljas ansvarsfrihet. Europaparlamentet kommer att förlora 
inflytande om avdelningen för yttre åtgärder hamnar utanför kommissionen, eftersom 
konsekvenserna av en eventuell nekad ansvarsfrihet för övriga institutioner är en 
tvistefråga. 

22. Personal och budget: Efter Santerkommissionens fall 1999 har man varit tydlig med 
principen att EU-medel endast får anförtros åt EU-tjänstemän. Denna princip kommer nu 
att frångås eftersom en tredjedel av avdelningen för yttre åtgärder kommer från 
medlemsstaternas förvaltningar; delegationscheferna inom avdelningen för yttre åtgärder 
kommer också att arbeta för kommissionen utan att vara tjänstemän i kommissionen. 
Lösningen att utse dem som kommissionens utanordnare genom vidaredelegering är 
fortfarande mycket problematisk, åtminstone bör de utses i samförstånd med 
kommissionen eftersom driftsutgifterna för politiken endast ska genomföras (dvs. 
användas) av kommissionen (och dess tjänstemän) i enlighet med fördragen, och 
kommissionen är ansvarig gentemot parlamentet för genomförandet av budgeten.

23. Som en fråga om öppenhet bör Europaparlamentet försvara principerna för 
verksamhetsbaserad förvaltning, som den har kämpat så hårt för sedan 1999. I 
artikel 41.2 i budgetförordningen, som var en följd av detta politiska beslut, har 
fördelningen av operativa och administrativa utgifter fastställts. Denna princip är av 
särskild betydelse för avdelningen för yttre åtgärder med tanke på försöket att införliva 
utveckling, humanitärt bistånd och grannskapspolitik (och deras respektive förvaltning) i 
verksamhetsområdet för avdelningen för yttre åtgärder. 

24. Överföringar: De differentierade reglerna för kommissionen och andra institutioner på 
detta område innebär att vi effektiviserar villkoren – kommissionens regler måste 
tillämpas konsekvent.

25. Taket för utgiftskategori 5: En justering av utgiftskategori 5 kommer att bli nödvändig 
eftersom medlemsstaternas tjänstemän måste introduceras vid avdelningen för yttre 
åtgärder och marginalerna är ganska små. 

Avdelningen för yttre åtgärder som en helt oberoende tjänst ”inom”
Europeiska kommissionen

26. Denna modell passar bäst för den europeiska budgetlagstiftningen och personalreglerna. 
Endast ett fåtal lätthanterliga förändringar krävs. Detta är också den modell som 
Europaparlamentet har efterfrågat i sin resolution av den 22 oktober 2009 om de 
institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
(2009/2133(INI)):
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7. Europaparlamentet anser att EEAS [avdelningen för yttre åtgärder], i och med att avdelningen 
är unik ur ett organisatoriskt perspektiv och ur ett budgetperspektiv, måste införlivas i 
kommissionens administrativa struktur, detta för att säkerställa full insyn.

27. Om man utgår från att EEAS inrättas som en självständig tjänst inom kommissionen 
innehåller EU-lagstiftningen redan vissa lösningar:

28. Budget: Anslagen för tjänsten ska anges i detalj och föras in under en särskild 
budgetrubrik inom kommissionens avsnitt i Europeiska unionens allmänna budget. Den 
höga representanten ska överlämna ett preliminärt budgetförslag till kommissionens 
generaldirektör för budget, vilket är avsett att föras in under den budgetrubrik som avser 
avdelningen i gemenskapernas allmänna budget.

29. Personal: De tjänster som tilldelas avdelningen ska redovisas i en bilaga till 
kommissionens tjänsteförteckning. Den höga representanten ska med avseende på 
avdelningens anställda utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter enligt 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna samt myndighet att sluta 
anställningsavtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda. 

30. Intern organisation: Kommissionens beslut om den interna organisationen ska gälla för 
avdelningen endast i den mån de är förenliga med bestämmelserna i FEUF och 
EU-fördraget (EEAS som en fristående enhet).

Avdelningen för yttre åtgärder behandlas som en institution i den mening som avses i 
artikel 1 i budgetförordningen 

31. Det vore märkligt om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder fick ett eget avsnitt i 
EU-budgeten när inte ens Europeiska rådet, en institution som erkänns i fördragen, har ett 
sådant avsnitt. 

32. Fördragen är mycket tydliga: den höga representanten för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik är också en av Europeiska kommissionens vice ordförande 
(artiklarna 17.4, 17.6, 17.7 och 17.8 i EU-fördraget). Den höga representanten ska inom 
kommissionen ha det ansvar som vilar på kommissionen för de yttre förbindelserna och 
för samordningen av övriga delar av unionens yttre åtgärder (artikel 18.4). Han eller hon 
har ingen initiativrätt (artikel 24.1 i EU-fördraget).

33. Av princip måste funktionerna som vice ordförande för Europeiska kommissionen och 
hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik – även om de innehas av samma 
person – alltid vara åtskilda. Detta får konsekvenser för ersättarna – den höga 
representanten har endast ersättare för HR-uppgifter.

34. Ansvarsfrihet: Som beskrivits ovan kan enligt artikel 319 i FEUF endast 
Europeiska kommissionen beviljas ansvarsfrihet. Övrig ansvarsfrihet som parlamentet 
beviljar andra institutioner kan vara allmänt accepterad, men den innebär inte ansvarsfrihet i 
fördragets mening. Rådet måste klargöra denna viktiga punkt i rättsakten om inrättandet 
av EEAS. Budgetförordningen kommer att följa. I kommissionens förslag om ändring av 
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budgetförordningen för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder1 betraktas 
avdelningen för yttre åtgärder som en ”institution” enligt artikel 1 i budgetförordningen. I 
skäl 3 i förslaget står det att Europaparlamentet bör ”bevilja avdelningen ansvarsfrihet för 
utnyttjande av de anslag som godkänts för avdelningens budgetavsnitt”. Denna punkt är 
dock inte bindande, och artikel 145 i budgetförordningen förblir oförändrad.  

35. Överföringar: Om avdelningen för yttre åtgärder är att betrakta som en institution skild 
från kommissionen kommer den att omfattas av artikel 22 och inte artikel 23 i 
budgetförordningen med avseende på överföringar. Villkoren för överföringar enligt 
artikel 22 är mindre stränga än enligt artikel 23 (det är tillåtet att överföra upp till 
10 procent mellan rubriker). Enligt denna hypotes måste därför artikel 22 i 
budgetförordningen ändras så att den utesluter den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder, och artikel 23 måste ändras så att den omfattar avdelningen. Ett annat alternativ 
enligt denna hypotes skulle vara att införa samma villkor för överföringar för 
kommissionen som för de övriga institutionerna (ett avskaffande av skillnaden mellan 
artikel 22 och 23 skulle kunna skydda parlamentets budgetbefogenheter).

36. Genomförandet av budgeten: Enligt fördraget ska kommissionen genomföra EU:s 
budget i samarbete med medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna i EU:s 
budgetförordning: artikel 317.1 FEU-fördraget. Som nämnts ovan ska enligt fördragen 
alla driftsutgifter för den politik som ska genomföras av kommissionen även i 
fortsättningen användas av kommissionen. Skyddsåtgärder måste införas för att behålla 
kommissionens ekonomiska ansvar, även om ”kommissionens pengar” används av 
chefen för delegationen. Vissa ”administrativa” budgetposter ska enligt principen om 
verksamhetsbaserad budgetering kopplas ihop med det operativa programmet, men de ska 
genomföras inom unionens delegation. Dessa budgetposter måste finnas kvar i 
verksamhetsbudgeten (avsnitt III), de kan inte skiljas från det ”operativa” programmet 
och de kan inte placeras under utgiftskategori 5.

Finansieringen av tjänsten – budgetmässiga konsekvenser för utgifter i utgiftskategori 5

Tak för utgiftskategori 5

37. Inrättandet av avdelningen för yttre åtgärder kan bli budgetneutralt eller – vilket är mer 
sannolikt med tanke på det föreliggande förslaget – leda till en ökning av EU-budgeten 
under utgiftskategori 5 – beroende på dess storlek. Införandet av personal från de 
nationella diplomatiska tjänsterna kommer verkligen att finansieras av EU-budgeten. Till 
exempel kostar en diplomattjänst i delegationen dubbelt så mycket som en tjänst på 
huvudkontoret. Därför kommer förhållandet mellan centraliserad och decentraliserad 
personal få stor inverkan på budgeten under utgiftskategori 5. Ju mer personal som 
överförs till de externa delegationerna, desto högre blir kostnaderna för avdelningen för 
yttre åtgärder.

38. Om avdelningen för yttre åtgärder är att betrakta som en institution med sitt eget avsnitt i 
budgeten måste de administrativa utgifterna för EU:s särskilda representant, vilka för 

                                               
1 KOM(2010)0085
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närvarande återfinns under utgiftskategori 4 överföras till utgiftskategori 5. Dessa 
förändringar skulle få konsekvenser i marginalerna till den fleråriga budgetramen (taket 
för utgiftskategori 5 för åren 2010–2013 måste ökas för att finansiera avdelningen utan att 
äventyra budgeten för befintliga institutioner). En ändringsbudget för 2010 avsedd för 
avdelningen för yttre åtgärder skulle bli nödvändig.

39. När det gäller ”administrativa” kostnader ska de före detta B/A-posterna i EU:s budget 
kopplas ihop med programmet men genomföras i unionens delegation. Dessa 
budgetposter bör finnas kvar i verksamhetsbudgeten (avsnitt III), de kan inte skiljas från 
det ”operativa” programmet och de kan inte placeras under utgiftskategori 5 (principen 
om verksamhetsbaserad budgetering infördes efter Santerkommissionens fall).

Stödfunktioner

40. Av hänsyn till kostnadseffektivitet och effektivitet måste avdelningen för yttre åtgärder 
även som separat organ förlita sig på kommissionens stödfunktioner i det sistnämnda 
fallet utan att det yttersta ansvaret, ledningsstrukturerna och verifieringskedjan suddas ut. 

Kontroll över budgetanslagen – ändringsförslag om det interinstitutionella avtalet och 
förordningen om den fleråriga finansieringsramen för Gusp

41. Inrättandet av avdelningen för yttre åtgärder måste under alla omständigheter utgöra en 
möjlighet att få en större öppenhet i fråga om anslagen för externa åtgärder. 

42. Enligt artikel 12 i förslaget till rådets förordning om den fleråriga finansieringsramen för 
2007–2013 (KOM(2010)0072) och punkt 21 (f.d. 42) i det föreslagna interinstitutionella 
avtalet ”om samarbete i budgetfrågor” – (KOM(2010)0073) är det för närvarande 
förbjudet med symboliska anslag av medel i en reserv. Enligt punkt 21 ska också 
Europaparlamentet och rådet, om ingen överenskommelse nås, föra in samma belopp i 
budgeten som i föregående års budget, eller det belopp som föreslås i budgetförslaget, om 
detta är lägre. Dessutom står det i punkt 22 (f.d. 43) i förslaget till interinstitutionellt avtal 
att den höga representanten måste informera Europaparlamentet om de finansiella 
konsekvenserna av Gusp. Slutligen ska enligt artikel 41 i EU-fördraget en startfond 
inrättas för att finansiera förberedande verksamhet inför operationer som har militära eller 
försvarsmässiga konsekvenser. Denna artikel ger inga kontrollbefogenheter till 
Europaparlamentet. 

43. Förordningen om den fleråriga budgetramen bör ändras så att Gusp-budgetens specifika 
drag tonas ner. Under trepartsmötet den 25 mars 2010 påpekade föredraganden för 
förslaget till interinstitutionellt avtal ”för samarbete i budgetfrågor” Reimer Böge, att det 
interinstitutionella avtalet inte kan förhandlas fram utan en överenskommelse om den 
rättsliga statusen för avdelningen för yttre åtgärder.

Konsekvensanalys och delade förslag

44. Föredraganden påminner om de svårigheter som följer av (den horisontella) uppdelningen 
av förslagen om översyn av budgetförordningen (Lissabon-förändringar, 
EEAS-förändringar, översyn vart tredje år), som leder till flera förfaranden och kan ge 
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upphov till förvirring (särskilt när samma bestämmelser i budgetförordningen berörs av 
separata förslag); dessutom skulle det vara intressant att se om kommissionen avser att 
göra en konsekvensanalys1 i enlighet med punkt 15 i det interinstitutionella avtalet om 
bättre lagstiftning.2

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm
2 punkt 15: ”Kommissionen skall även redogöra för räckvidden av och resultaten från de föregående samråden 
och de konsekvensanalyser som den genomfört.”


