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Indholdet af de nye finansielle bestemmelser i forfatningstraktaten 

1. Forfatningstraktaten indebærer betydelige ændringer i EU's finansielle bestemmelser (den 
såkaldte finansielle forfatning). Disse bestemmelser er nu placeret i Del I, under afsnit 
VII ("Unionens finanser"), i artikel 53-56, som indgår i del III, i kapitel II ("Finansielle 
bestemmelser") i afsnit VI ("Unionens funktionsmåde"), i artikel 402-405. 

2. I korte træk inddeler disse bestemmelser Unionens finanser i tre niveauer: 

− Unionens indtægter 
− de finansielle overslag 
− det årlige budget. 

 
3. Hvad angår indtægterne, består den vigtigste fornyelse i, at den nuværende afgørelse om 

egne indtægter rent faktisk bliver til en lov vedtaget af Rådet med enstemmighed (på 
forslag af Kommissionen) efter simpel høring af Parlamentet. På samme måde som det nu 
er tilfældet med afgørelsen, skal denne lov først træde i kraft, når medlemsstaterne har 
godkendt den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. 

Ved denne lov "fastlægges der bestemmelser vedrørende Unionens egne indtægter", 
ligesom der kan "indføres nye kategorier af egne indtægter, og en eksisterede kategori 
kan ophæves". 

4. Det er også nyt, at der ved en lov vedtaget af Rådet med kvalificeret flertal efter Europa-
Parlamentets godkendelse, for så vidt som dette er fastsat i den lov, der fastlægger 
ordningen for egne indtægter, kan fastlægges gennemførelsesforanstaltninger til 
ordningen for Unionens egne indtægter. Dette kan øge Parlamentets indflydelse på 
ordningen for egne indtægter, men den begrænsning (indført af regeringskonferencen på 
et senere tidspunkt), som ligger i henvisningen til "delegation" i loven vedrørende egne 
indtægter, begrænser denne indflydelse. 

5. Hvad angår det årlige budget, skal det bemærkes, at proceduren for vedtagelse heraf er 
blevet ændret betydeligt. I dette dokument skal det blot understreges, at der ikke længere 
skelnes mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter, og at Parlamentets 
budgetbeføjelser derfor nu gælder i fuld udstrækning for alle udgifter, og at Parlamentet 
har det sidste ord med hensyn til hele budgettet: Der kan ikke vedtages noget budget uden 
dets godkendelse, hvilket betyder, at budgetprocedurens indbyggede karakter af fælles 
beslutningsprocedure forstærkes. 

6. Proceduren er nu baseret på én behandling i hver af institutionerne, hvorefter der 
indkaldes et samrådsudvalg, hvis der ikke er opnået enighed. Hvis samrådsudvalget ikke 
når til enighed, eller hvis begge institutioner forkaster det fælles udkast, forelægger 
Kommissionen et nyt budgetforslag (ordningen med foreløbige tolvtedele anvendes om 
nødvendigt); det samme sker, hvis Parlamentet alene forkaster det fælles udkast med et 
flertal af sine medlemmer. Hvis Rådet alene forkaster det fælles udkast, kan Parlamentet 
bekræfte sine ændringer fra førstebehandlingen med et flertal af sine medlemmer og tre 
femtedele af de afgivne stemmer. Hvis det nødvendigt flertal ikke tilvejebringes, 
bekræftes det fælles udkast for den pågældende budgetpost. 
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7. Hvad angår de finansielle overslag, er der sket betydelige ændringer. 

7.1 For det første indføres begrebet flerårig finansiel ramme (FFR), som svarer til 
begrebet finansielle overslag, som lovgivningsmæssig kategori fastlagt i og 
reguleret af forfatningstraktaten. Tidligere var dette begreb ikke anerkendt i 
traktaterne, men blev skabt ved en interinstitutionel aftale. I henhold til 
forfatningstraktaten bliver det vedtaget af Rådet med enstemmighed som en lov , 
der skal godkendes af Parlamentet (med et flertal af dets medlemmer). Der er 
indført en "overgangsbestemmelse", som giver Det Europæiske Råd mulighed for 
med enstemmighed at vedtage, at FFR fremover skal vedtages med kvalificeret 
flertal (artikel I-55, stk. 2). 

 I artikel III-402, stk. 5, fastsættes følgende: "Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen træffer under hele proceduren frem til vedtagelsen af den 
finansielle ramme de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette 
procedurens afvikling". Dette sikrer nogenlunde, at Parlamentets rolle i 
proceduren til vedtagelse af den lov, der indeholder FFR, ikke er rent passiv og 
kun består i at sige ja eller nej til Rådets holdning ved procedurens afslutning. 

7.2 I artikel I-55 fastsættes det, at FFR skal "sikre en velordnet udvikling i Unionens 
udgifter inden for rammerne af dens egne indtægter". Det er ensbetydende med en 
skriftlig anerkendelse af princippet om, at de finansielle overslag (som i realiteten 
er FFR) skal holdes inden for de begrænsninger, der er fastlagt i loven om de egne 
indtægter (som er fastlagt ved en lov, der er vedtaget og sat i kraft ved en mere 
højtidelig procedure). 

7.3 Hvad angår indholdet af FFR, fastsættes det i forfatningstraktaten, at den 
"fastlægger de årlige lofter for bevillingerne til forpligtelser for hver enkelt 
udgiftskategori" (artikel I-55, stk. 1). Dette bekræftes i artikel III-402, stk. 2, hvori 
det tilføjes, at FFR også fastlægger "det årlige loft for bevillinger til betalinger". I 
henhold til samme stykke eksisterer udgiftskategorierne "i et begrænset antal", 
der "svarer til Unionens vigtigste aktivitetsområder". 

7.4 I stk. 3 i artikel III-402 fastsættes det, at FRR "omfatter alle andre bestemmelser, 
der kan medvirke til en problemfri afvikling af den årlige budgetprocedure". Det 
betyder, at loven med FRR skal omfatte ikke blot de nuværende finansielle 
overslag, men også de bestemmelser, der for øjeblikket findes i del II i den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, og eventuelle andre bestemmelser, 
som institutionerne anser for relevante i den forbindelse. Dette udelukker dog ikke 
muligheden for, at der vedtages en ny interinstitutionel aftale som supplement til 
bestemmelserne i FFR. 

7.5 Hvad angår løbetiden for FFR, fastsættes det i forfatningstraktaten, at den 
"fastlægges for en periode på mindst fem år". Regeringskonferencen drøftede 
indgående muligheden af at synkronisere FFR med både Parlamentets og 
Kommissionens mandatperiode, men konkluderede, at dette er umuligt i praksis. 
Den løsning, der til sidst blev godkendt, tillader en vis fleksibilitet. Hvis perioden 
på fem år bekræftes, kan det f.eks. betyde, at hvert nyt parlament kan vedtage FFR 
for en periode, der begynder i EP-valgåret+1 og slutter året efter det næste valg. 
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På denne måde ville Parlamentet altid være ansvarligt for vedtagelsen af en FFR, 
som løb i størstedelen af dets mandatperiode. Dette ville gøre det muligt at lade 
FFR være det finansielle modstykke til "en politikramme for valgperioden", 
således som nogle foreslog det på regeringskonferencen. Det bør huskes, at det 
forrige Parlament krævede en løbetid på fem år (Wynn-beslutningen). 

7.6 I artikel I-55, stk. 3, fastsættes det, at "Unionens årlige budget overholder den 
flerårige finansielle ramme". For at sikre, at Unionen får vedtaget et budget, selv 
om FFR udløber, fastsættes følgende i forfatningstraktatens artikel III-402, stk. 4: 
"Hvis Rådet ved udløbet af den foregående finansielle ramme ikke har vedtaget en 
europæisk lov om en ny finansiel ramme, forlænges gyldighedsperioden for de 
lofter og andre bestemmelser, der gælder for den foregående finansielle rammes 
sidste år, indtil denne lov er vedtaget". 

 Det første år skal betragtes som en undtagelse og som et overgangsår, og hvis 
FFR ikke er trådt i kraft, vil budgettet blive vedtaget af budgetmyndighedens to 
parter efter den nye procedure på basis af de gamle finansielle overslag og ikke 
det foregående budget. Med henblik herpå kan der blive indgået en ny 
interinstitutionel aftale for at fastlægge proceduren for det første år. 

7.7 De specifikke spørgsmål, der bør behandles i dette dokument, er følgende: 

a) Hvad sker der, når forfatningstraktaten træder i kraft? 

Kommissionen må fremsætte et forslag på grundlag af artikel III-402, som helst 
skal vedtages af budgetmyndigheden, inden den næste årlige procedure indledes. 
Der vil muligvis blive opnået enighed om de nye finansielle overslag, inden 
forfatningstraktaten træder i kraft, men en interinstitutionel aftale er en akt af en 
anden karakter end en lov. Kommissionen skal derfor fremsætte et forslag til en 
lov om fastlæggelse af FFR, selv om det blot afspejler den aftale, der er indgået 
om de finansielle overslag. 

b) Kan den eventuelle interinstitutionelle aftale med de finansielle overslag, 
som måtte eksistere til den tid, anses for at svare til FFR med henblik på 
vedtagelse af det årlige budget? Hvad sker der, hvis der ikke opnås 
enighed forinden? 

Det kan udelukkes, at de sidste finansielle overslag vil blive betragtet som den 
foregående FFR med henblik på artikel III-402, stk. 41. 

                                                 
1 På et tidspunkt under regeringskonferencen blev det forsøgt at indføre en bestemmelse i artikel III-402, ifølge 
hvilken de sidste finansielle overslag ville blive betragtet som den foregående FFR med henblik på artikel III-
402, stk. 4. Forsøget mislykkedes imidlertid, og det eneste, der kom ud af regeringskonferencen var erklæring 26 
ad artikel III-402, stk. 4, vedtaget af regeringskonferencen, der lyder som følger: "I artikel III-402, stk. 4, er det 
fastsat, at hvis Rådet ved udløbet af den foregående finansielle ramme ikke har vedtaget en europæisk lov om en 
ny finansiel ramme, forlænges gyldighedsperioden for de lofter og andre bestemmelser, der gælder for den 
foregående finansielle rammes sidste år, indtil denne lov er vedtaget. Konferencen erklærer, at hvis Rådet ved 
udgangen af 2006 ikke har vedtaget en europæisk lov om en ny finansiel ramme, og tiltrædelsestraktaten af 16. 
april 2003 samtidig fastsætter en indfasningsperiode for tildeling af bevillinger til nye medlemsstater, der slutter 
i 2006, vil tildelingen af midler fra og med 2007 blive baseret på, at de samme kriterier skal gælde for alle 
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7.8 I betragtning af, at disse spørgsmål endnu ikke er blevet gennemdrøftet rent 
juridisk, og at de kan være temmelig kontroversielle, synes det fornuftigt at 
analysere problemet på baggrund af to forskellige muligheder: 

A) Der opnås enighed om de nye finansielle overslag, inden forfatningstraktaten 
træder i kraft: 

Da det fastsættes i forfatningstraktaten (artikel IV-438, stk. 3), at "de øvrige dele 
af gældende EF- og EU-ret, der eksisterer på tidspunktet for denne traktats 
ikrafttrædelse, navnlig interinstitutionelle aftaler, afgørelser og aftaler ... (ligeledes 
bevares), så længe de ikke er ophævet eller ændret", synes det rimeligt at antage, 
at den interinstitutionelle aftale med de nye finansielle overslag midlertidigt kunne 
udgøre tilstrækkeligt grundlag for vedtagelse af det årlige budget, indtil der 
vedtages en lov med FFR i overensstemmelse med forfatningstraktatens 
bestemmelser. 

Så snart forfatningstraktaten træder i kraft, skal Kommissionen indlede 
procedurerne og fremsætte forslag til den nye europæiske lov, som blot kan bestå i 
en formel vedtagelse som lov af indholdet af de finansielle overslag, der netop er 
opnået enighed om. 

B) Hvis der ikke er opnået enighed om de nye finansielle overslag (og hvis den 
interinstitutionelle aftale er blevet opsagt), inden forfatningstraktaten træder i 
kraft, finder proceduren for vedtagelse af den europæiske lov om fastlæggelse af 
FFR i forfatningstraktatens artikel I-55 og III-402 anvendelse inden for rammerne 
af de egne indtægter. Budgettet vedtages for et år ad gangen (eventuelt ved en 
interinstitutionel overgangsaftale). 

Konklusioner 

8. Efter denne logik skulle der ikke opstå alvorlige overgangsproblemer, hvis de nye 
finansielle overslag vedtages, inden forfatningstraktaten træder i kraft. Om nødvendigt vil 
institutionerne let kunne "omdanne" de nye finansielle overslag til den første FFR ved 
formelt at vedtage dem som lov om fastlæggelse af FFR. Det er dog værd at lægge mærke 
til, at det, når først ordningen med interinstitutionelle aftaler afløses af en ordning, hvor 
FFR fastlægges ved lov, ikke længere vil være muligt for institutionerne at opsige de 
finansielle overslag, de har aftalt, og at lofterne og de andre bestemmelser, der gælder for 
den foregående FFR's sidste år under alle omstændigheder vil blive forlænget, indtil den 
nye FFR er vedtaget. 

9. Hvis der ikke opnås enighed, inden forfatningstraktaten træder i kraft, må Kommissionen 
alligevel fremsætte forslaget til den europæiske lov om fastlæggelse af FFR. 

10. Hvad angår det årlige budget, skal proceduren i artikel III-404 finde anvendelse, hvis der 
ikke er fastlagt nogen FFR, eventuelt med en interinstitutionel ad hoc-aftale om 

                                                                                                                                                         
medlemsstater." Under alle omstændigheder bør det huskes, at en erklæring vedtaget af regeringskonferencen 
kun kan være bindende for de medlemsstater, der underskriver den (rent politisk, for erklæringer er ikke juridisk 
bindende), men ikke kan udgøre et juridisk krav, som begrænser Parlamentets udøvelse af de beføjelser, det har 
fået overdraget med forfatningstraktaten. 



 

PE 349.853 6/6 DT\547357DA.doc 

DA 

proceduren i overgangsperioden. Ordføreren minder om, at  artikel III-405 foreskriver 
anvendelse af ordningen med foreløbige tolvtedele, såfremt det ikke er muligt at nå til 
enighed. 

11. Ordføreren vil gerne understrege, at resultaterne af de igangværende forhandlinger under 
alle omstændigheder vil få stor indflydelse på den første europæiske lov om fastlæggelse 
af FFR, da de: 
− enten vil blive til den nye FFR 
− eller danne grundlag for forhandlingen af den nye FFR. 

 
De fremtidige institutionelle relationer vil blive påvirket af resultatet af de igangværende 
forhandlinger om de kommende finansielle overslag. 
 
En uspektakulær aftale om de finansielle overslag efter 2006 vil uden tvivl få indflydelse på 
den første europæiske lov. 
 
Hvis de kommende finansielle overslag ikke tilfredsstiller Europa-Parlamentet, vil de i 
henhold til forfatningstraktaten vedblive kun at være finansielle overslag. 
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