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Obsah nových finančních ustanovení ústavy  
 
 
1. Ústavní smlouva zavádí významné úpravy ustanovení týkajících se financí Unie (tzv. 

„finanční ústava”). Tato ustanovení jsou nyní předvídána v části I pod hlavou VII 
(Finance Unie), v  článcích  53 až 56, které jsou rozvedeny v části III, v kapitole II 
(Finanční ustanovení) hlavy VI (Fungování Unie), v článcích 402 až 405. 

 
2. Tato ustanovení se v podstatě zabývají financemi Unie na třech úrovních přístupu: 
 

- zdroje Unie 
- finanční výhledy  
- roční rozpočet  

 
3. Hlavní inovaci na úrovni finančních zdrojů představuje skutečnost, že stávající rozhodnutí 

o vlastních zdrojích se fakticky stává zákonem, přijatým jednomyslně Radou (na návrh 
Komise), s jednoduchou konzultací s parlamentem. Stejně jako tomu je se stávajícím 
rozhodnutím, tento zákon nabude účinnost pouze po jeho schválení členskými státy v 
souladu s jejich příslušnými ústavními požadavky.  

 
Tento zákon „uzákoní ustanovení týkající se  vlastních zdrojů Unie” a „může zavést nové 
kategorie vlastních zdrojů nebo zrušit nějakou kategorii stávajících vlastních zdrojů.“ 

 
4. Nový je rovněž fakt, že pokud tak zákon definující systém vlastních zdrojů stanoví,  zákon 

Rady, přijatý kvalifikovanou většinou po odsouhlasení parlamentem, stanoví prováděcí 
opatření pro systém vlastních zdrojů Unie. Tím může být posílena role parlamentu 
ohledně vlastních zdrojů, ale omezení (zavedená později prostřednictvím Mezivládní 
konference) vyplývající z odkazu na „delegování” stanovená v zákoně o vlastních zdrojích 
toto prosazování silně omezuje.  

 
5. Co se týká ročního rozpočtu, musí být uvedeno, že postup jeho přijímání byl podstatně 

změněn. Pro potřebu tohoto dokumentu postačí zdůraznit, že bylo zrušeno rozlišování 
povinných a nepovinných výdajů, a v důsledku toho se nyní rozpočtová pravomoc 
parlamentu vztahuje na všechny výdaje, a že EP má rozhodující slovo o rozpočtu jako 
celku: žádný rozpočet nemůže být přijat bez jeho souhlasu, což posiluje povahu 
spolurozhodování „sui generis“ rozpočtového postupu. 
 

6. Tento postup je nyní založen na jednom čtení v každé z obou institucí, po kterém - pokud 
nedošlo k dohodě - je svolán smírčí výbor. Pokud nedojde k dohodě ani v tomto smírčím 
výboru nebo jestliže obě instituce společný text zamítnou, Komise podá nový návrh 
rozpočtu (v případě nutnosti se použije prozatímní dvanáctinový systém); stejně se 
postupuje, pokud společný text zamítne jenom EP většinou svých členů. Pokud společný 
text zamítne jenom Rada, parlament může potvrdit své pozměňovací návrhy z prvního 
čtení většinou svých členů a třípětinovou většinou odevzdaných hlasů. Pokud však 
požadované většiny není dosaženo, bude společný text potvrzen pro dotyčný rozpočtový 
směr. 
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7. Na úrovni finančního výhledu jsou změny významné.  
 

7.1. Začněme tím, že ústava zavádí pojem víceletého finančního rámce (VFR), který 
odpovídá pojmu finanční výhled, jako kategorii předvídanou a upravenou ústavou. Až 
dosud tento pojem nebyl ve smlouvách zaveden a byl zaveden až Interinstitucionální 
dohodou (IIA). Podle ústavy musí být přijat prostřednictvím zákona Rady přijatého 
jednomyslně a musí být odsouhlasen parlamentem (většinou jeho členů). Předvídána 
je  „přemosťující klauzule”, umožňující Radě jednomyslně rozhodnout, že v 
budoucnosti bude VFR přijímán kvalifikovanou většinou (čl. I-55 odst. 2).   

 
V čl. III-402 odst. 5 ústava uvádí, že „Procedurou vedoucí k přijetí finančního rámce 
Evropský parlament, Rada a Komise přijmou jakékoli opatření nutné k usnadnění 
úspěšného dokončení procedury.” Tím je též zajištěno, že úloha parlamentu v 
proceduře přijímání zákona zahrnujícího VFR není čistě pasivně omezena jen na 
verdikt ano, či ne ke stanovisku Rady na konci dotyčné procedury.  
 

7.2. Čl. I-55 uvádí, že VFR „zajistí, aby se výdaje Unie rozvíjely řádným způsobem a v 
rámci možností svých vlastních zdrojů.“ To znamená písemné uznání zásady, že 
finanční výhled (ve skutečnosti VFR) musí dodržet omezení předvídaná zákonem o 
vlastních zdrojích (tj. omezení stanovená přijatým zákonem, který nabude účinnosti 
formálnějším postupem). 

 
7.3. Co se týká obsahu VFR, ústava předvídá, že „(VFR) určí roční stropy částek 

vyhrazených na závazky v jednotlivých kategoriích výdajů“ (čl. I -55 odst¨. 1). To je 
znovu potvrzeno v čl. III-402 odst. 1, který dodává, že VFR rovněž určí „roční stropy 
plateb vyhrazených částek.“ Podle tohoto odstavce budou kategorie výdajů stále 
„početně omezeny“ a „budou odpovídat hlavním sektorům činnosti Unie.“  

 
7.4. Čl. III-402 odst. 3 stanovuje, že VFR „stanoví jakákoli další ustanovení potřebná pro 

hladký průběh rozpočtového postupu.“ To znamená, že zákon zahrnující VFR zahrne 
nejen současný finanční výhled, ale také ustanovení, která jsou v současnosti obsažena 
v části II IIA o rozpočtové kázni a všechny další předpisy, které obě instituce 
pokládají pro tento účel za relevantní. Tím se však nevylučuje možnost vypracovat 
novou IIA doplňující ustanovení obsažená ve VFR. 

 
7.5. Co se týká trvání VFR, ústava předvídá, že VFR „bude zaveden na období nejméně 

pěti let.“ Konvent podrobně analyzoval možnost přizpůsobit VFR mandátům 
parlamentu a Komise, ale dospěl k závěru, že zajistit to v praxi je nemožné. Nakonec 
přijaté řešení umožňuje určitou flexibilitu. Pokud bude 5tileté období potvrzeno, 
mohlo by to např. znamenat, že každý parlament by mohl přijmout VFR na období 
začínající v roce evropských voleb + 1 a končící v roce následujícím po příštích 
volbách. Tímto způsobem by každý parlament odpovídal za přijetí VFR, který by 
platil během hlavní části jeho mandátu. To by umožnilo rámci VFR být finančním 
vyjádřením „politického rámce pro legislativu“, což některé hlasy během zasedání 
Konventu obhajovaly. Mělo by být připomenuto, že dřívější parlament (Wynnovo 
usnesení) požadoval období 5 let.  

 
7.6. Čl. I-55, odst. 3 uvádí, že „roční rozpočet Unie musí splňovat víceletý finanční 
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rámec“.  S cílem zajistit, aby Unie měla přijatý rozpočet dokonce i když doba 
platnosti VFR končí, čl. III-402, odst. 4 ústavy předvídá, že „V případě, kdy nebyl 
přijat žádný evropský zákon určující nový finanční rámec do konce období účinnosti 
předchozího finančního rámce, stropy a jiná ustanovení odpovídající poslednímu roku 
účinnosti končícího finančního rámce budou prodlouženy do doby přijetí takového 
zákona“.  

 
První rok musí být pokládán za výjimečný a přechodný a pokud nový VFR nenabyl 
účinnosti, rozpočet bude schválen oběma rameny rozpočtového orgánu novým 
postupem založeným na původním finančním výhledu a nikoli na předchozím, 
rozpočtu. V tomto ohledu by mohla být předjímána nová Interinstitucionální dohoda,  
definující rozpočtový postup pro první rok.  

 
7.7. Specifické otázky, které by měly být v tomto dokumentu projednány jsou: 
 
a) Co se stane po nabytí účinnosti Smlouvy o ústavě?  
 

Komise bude muset postoupit návrh založený na čl. III-402, který by měl být 
v ideálním případě přijat rozpočtovým orgánem před začátkem příští roční procedury. 
Dokonce i když je nový finanční výhled schválen před nabytím účinnosti ústavy, je 
Interinstitucionální dohoda aktem odlišné právní povahy než zákon. Komise by proto 
měla předložit návrh zákona stanovujícího VFR dokonce i tehdy, když jeho obsah 
odráží pouze schválení finančního výhledu.  
 

b) Může být konečný text IIA obsahující finanční výhled v tomto okamžiku 
pokládán za ekvivalent VFR pro účel přijetí ročního rozpočtu ? Co se stane 
v případě, kdy finanční výhled není předem schválen ?  

 
 Pro účely čl. III-402, 41 může být vyloučeno, že by poslední finanční výhled byl 

pokládán za předchozí VFR  
 

7.8. S vědomím, že tyto otázky ještě nebyly plně prodiskutovány v právních pojmech a že 
mohou být kontroverzní, zdá se být rozumné tento problém analyzovat s uvážením 
následujících dvou různých možností: 

 
A) Nový finanční výhled je schválen před datem nabytí účinnosti ústavy: 
  
Protože smlouva o ústavě (čl. IV-438. odst. 3) předvídá, „že tyto jiné složky práva  
Společenství (acquis) a Unie, účinné v okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy, 

                                                 
1 V určité fázi IGC byl učiněn pokus do čl.  III-402 zavést klauzuli, která by umožnila poslední finanční výhled pokládat za a 
předchozí VFR pro účely čl. III-402, odst.  4. Ale tento pokus neuspěl, a nakonec byla jediným výsledkem IGC Deklarace 26, o čl. 
III-40, odst. (4)1, přijatá IGC, která uvádí, že: 
Čl.  III-40, odst. 4 ústavy stanoví, že v případech, kdy do konce období předchozího finančního rámce nebyl přijat žádný evropský 
zákon Rady stanovující nový finanční rámec, účinnost stropů a jiných ustanovení odpovídajících těm v poslednímu roku účinnosti 
končícího finančního rámce bude prodloužena do doby přijetí takového zákona. Konference uvádí, že pokud do konce r. 2006  
nebude přijat evropský zákon Rady stanovující nový finanční rámec a v případech, kdy smlouva o přistoupení ze dne 16. dubna r. 
2003 stanovuje období postupného zavádění přidělování částek vyhrazených novým členským státům končící v r. 2006, příděly z 
fondů od r. 2007 budou stanoveny na základě stejných kritérií, uplatňovaných pro všechny členské státy.“  
V každém případě je třeba mít na mysli, že deklarace přijatá IGC může členské státy pouze vázat k jejímu podepsání (jako 
politické prohlášení, neboť deklarace nejsou právně závazné), ale nepředstavuje právní předpis, který by mohl ukládat jakákoli 
omezení na uplatnění pravomocí parlamentu svěřené mu smlouvou o ústavě. 
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zvláště interinstitucionální smlouvy, rozhodnutí a dohody ... musí být také zachovány, 
dokud nebudou zrušeny nebo pozměněny“, zdá se být rozumné mít za to, že 
Interinstitucionální dohoda obsahující nový finanční výhled - by mohla prozatímně 
představovat dostatečný rámec umožňující přijetí ročního rozpočtu do doby přijetí 
zákona ustanovujícího VFR v souladu s ustanoveními ústavy;  
 
Jakmile ústava nabude účinnosti, Komise by měla iniciovat procedury a učinit návrhy 
nového evropského právního aktu, který by se mohl omezovat na formální přijetí 
obsahu nedávno schváleného finančního výhledu jako právního aktu.  

 
B) Jestliže nový finanční výhled není před datem nabytí účinnosti ústavy schválen, (a 
pokud současná Interinstitucionální smlouva byla vypovězena), uplatní se procedura 
podle čl. 1-55 a III-402 ústavy v mezích svých vlastních zdrojů - s cílem přijetí 
evropského zákona stanovujícího VFR. Rozpočet by měl být přijat každoročně 
(nakonec prostřednictvím přechodné Interinstitucionální dohody).   

 
 
Závěry  
 
8. V souladu s tímto zdůvodněním, pokud je nový finanční výhled je schválen před datem 

nabytí účinnosti ústavy, by nastat neměly žádné významné přechodné problémy.  
V případě nutnosti by instituce mohly snadno transformovat nový finanční výhled do 
prvního VFR jeho formálním přijetím jako zákona stanovujícího VFR. Stojí však za 
zmínku, že jakmile je systém interinstitucionálních dohod nahrazen zákonem stanovujícím 
VFR, instituce nebudou již schopny zrušit finanční výhled který schválily, a stropy a jiná 
ustanovení z posledního roku předchozího VFR budou v každém případě účinné 
po prodloužení až do doby přijetí nového VFR.   

 
9. Pokud nový finanční výhled není schválen před datem nabytí účinnosti ústavy, Komise 

bude muset stejně předložit návrh zákona stanovujícího VFR.  
 

10. V případě že není přijat VFR se na roční rozpočet uplatní postup předvídaný v čl. III-404, 
nakonec s dočasnou interinstitucionální dohodou definující tento postup pro dotyčné 
přechodné období.  Zpravodaj připomíná, že v případě nemožnosti dosažení dohody 
(schválení finančního výhledu) čl. III-405 předvídá mechanismus prozatímních dvanáctin.  

 
11. Zpravodaj zdůrazňuje, že v každém případě výsledky současných jednání silně ovlivní 

první evropský zákon stanovující VFR:  
- buď se tyto výsledky stanou novým VFR,  
- nebo budou sloužit jako základ pro vyjednávání nového VFR. 

 
Budoucí interinstitucionální vztahy budou ovlivněny výsledky současných jednání o příštím 
finančním výhledu.  
 
Nerozhodné schválení finančního výhledu pro období po r. 2006 nepochybně ovlivní tento 
první evropský zákon stanovující VFR. 
 
Pokud příští finanční výhledy nebudou příznivé pro Evropský parlament, zůstanou jako 
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takové v režimu ústavy.  
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