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Περιεχόµενο των νέων δηµοσιονοµικών διατάξεων του Συντάγµατος 
 
 
1. Η Συνταγµατική Συνθήκη επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις σχετικά µε 

τα δηµόσια οικονοµικά της Ένωσης (το λεγόµενο "∆ηµοσιονοµικό Σύνταγµα") Οι 
διατάξεις αυτές προβλέπονται τώρα στο Μέρος I, υπό τον τίτλο VII ("Τα δηµόσια 
οικονοµικά της Ένωσης"), στα άρθρα 53 έως 56, τα οποία αναπτύσσονται στο Μέρος III, 
στο Κεφάλαιο II ("∆ηµοσιονοµικές διατάξεις") του Τίτλου VI ("Η λειτουργία της 
Ένωσης"), στα άρθρα 402 έως 405. 

 
2. Ουσιαστικά, οι διατάξεις αυτές ασχολούνται µε τα οικονοµικά της Ένωσης σε τρία 

επίπεδα: 
 

- οι πόροι της Ένωσης 
- οι δηµοσιονοµικές προοπτικές 
- ο ετήσιος προϋπολογισµός 

 
3. Στο επίπεδο των οικονοµικών πόρων, η κύρια καινοτοµία συνίσταται στο γεγονός ότι η 

παρούσα απόφαση περί ιδίων πόρων καθίσταται στην ουσία νόµος, ο οποίος εγκρίνεται 
από το Συµβούλιο οµόφωνα (κατόπιν πρότασης της Επιτροπής), µετά από απλή 
διαβούλευση µε το Κοινοβούλιο. Όπως συµβαίνει τώρα µε την απόφαση, ο νόµος αυτός 
θα αρχίσει να ισχύει µόνο αφού εγκριθεί από τα κράτη µέλη ανάλογα µε τις δικές τους 
συνταγµατικές απαιτήσεις.  

 
 Ο νόµος αυτός "ορίζει τις διατάξεις που αφορούν το σύστηµα των ιδίων πόρων της 
Ένωσης", και "µπορεί να καθιερώσει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων ή να καταργήσει κάποια 
ισχύουσα κατηγορία". 

 
4. Επίσης καινούργιο στοιχείο είναι ότι, στο µέτρο που ο νόµος ο οποίος ορίζει το σύστηµα 

των ιδίων πόρων το προβλέπει, ένας νόµος του Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται µε ειδική 
πλειοψηφία µετά από έγκριση του Κοινοβουλίου, ορίζει µέτρα εφαρµογής του 
συστήµατος των ιδίων πόρων της Ένωσης.   Αυτό ενδέχεται να ενισχύσει το ρόλο του 
Κοινοβουλίου σ' ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, αλλά ο περιορισµός (που εισήχθη 
µεταγενέστερα από τη ∆∆) ο οποίος ανακύπτει από την αναφορά στη "διαδικασία 
εξουσιοδότησης"  την οποία προβλέπει ο νόµος περί ιδίων πόρων περιορίζει σηµαντικά 
αυτό τον ισχυρισµό.  

 
5. Σ' ό,τι αφορά τον ετήσιο προϋπολογισµό, πρέπει να τονισθεί ότι η διαδικασία για την 

έγκρισή του τροποποιήθηκε σηµαντικά. Για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου, αρκεί να 
τονισθεί ότι εγκαταλείφθηκε η διάκριση ανάµεσα σε υποχρεωτικές δαπάνες και µη 
υποχρεωτικές δαπάνες και ως εκ τούτου οι δηµοσιονοµικές εξουσίες του Κοινοβουλίου 
τώρα ισχύουν για όλες τις δαπάνες, και ότι ο λόγος του ΕΚ βαρύνει για ολόκληρο τον 
προϋπολογισµό: κανένας προϋπολογισµός δεν µπορεί να εγκριθεί χωρίς να συµφωνεί το 
ΕΚ, και τοιουτοτρόπως τον "sui generis" χαρακτήρα της συναπόφασης της διαδικασίας 
του προϋπολογισµού. 
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6. Η διαδικασία τώρα βασίζεται σε µια ανάγνωση για κάθε θεσµικό όργανο, µετά την οποία 

εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία, συγκαλείται µια επιτροπή συνδιαλλαγής.  Σε περίπτωση 
που δεν επιτευχθεί συµφωνία και µε την επιτροπή συνδιαλλαγής, ή εάν και τα δυο 
θεσµικά όργανα απορρίψουν το κοινό κείµενο, η Επιτροπή υποβάλλει νέο σχέδιο 
προϋπολογισµού (εάν χρειασθεί, αρχίζει να ισχύει το προσωρινό σύστηµα των 
δωδεκατηµορίων)·  το ίδιο συµβαίνει εάν µόνο το ΕΚ απορρίψει το κοινό κείµενο µε 
πλειοψηφία των µελών του. Εάν το Συµβούλιο µόνο απορρίψει το κοινό κείµενο, τότε το 
Κοινοβούλιο µπορεί να επιβεβαιώσει τις τροπολογίες του της πρώτης ανάγνωσης, µε την 
πλειοψηφία των µελών του και τα τρία πέµπτα των εκφρασθεισών ψήφων. Εάν όµως δεν 
επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, το κοινό κείµενο επιβεβαιώνεται για την υπό 
εξέταση θέση του προϋπολογισµού. 

 
7. Στο επίπεδο των δηµοσιονοµικών προοπτικών οι αλλαγές είναι σηµαντικές. 
 

7.1. Πρώτα απ' όλα, το Σύνταγµα καθιερώνει την έννοια του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου (Π∆Π), το οποίο αντιστοιχεί στην έννοια των δηµοσιονοµικών προοπτικών, 
ως νοµική κατηγορία που προβλέπεται και ρυθµίζεται από το Σύνταγµα. Μέχρι 
σήµερα η έννοια αυτή δεν αναγνωρίζεται στις συνθήκες και γεννήθηκε από µια 
διοργανική συµφωνία. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, αυτή εγκρίνεται µε νόµο του 
Συµβουλίου, εγκρίνεται οµόφωνα, πράγµα που σηµαίνει πως πρέπει να τύχει της 
συγκατάθεσης του Συµβουλίου ( από το σύνολο των µελών από τα οποία συντίθεται). 
Προβλέπεται µια ρήτρα "γέφυρας", µέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί 
να αποφασίσει, οµόφωνα, ότι το Π∆Π θα εγκρίνεται στο µέλλον µε ειδική πλειοψηφία 
(άρθρο Ι-55, παρ. 2). 

 
Στο άρθρο ΙΙΙ-402, παρ. 5 το Σύνταγµα ορίζει ότι "Καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή λαµβάνουν κάθε απαραίτητο 
µέτρο για τη διευκόλυνση της αίσιας διεκπεραίωσης της διαδικασίας".  Αυτό κάπως 
επιβεβαιώνει ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης του νόµου που 
περιέχει το Π∆Π δεν είναι εντελώς παθητικός για να λεει µόνο ένα ναι ή ένα όχι στη 
θέση του Κοινοβουλίου στο τέλος της διαδικασίας. 
  

7.2. Το άρθρο Ι-55 αναφέρει ότι το Π∆Π " έχει ως στόχο να εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη 
των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων".  Αυτό αποτελεί γραπτή 
αναγνώριση της αρχής ότι οι δηµοσιονοµικές προοπτικές (συγκεκριµένα το Π∆Π) 
πρέπει να τηρούν τα όρια που προβλέπει ο νόµος περί ιδίων πόρων (τα οποία 
θεσπίζονται µε νόµο που εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ µέσω µιας άκρως επίσηµης 
διαδικασίας). 

 
7.3. Σ' ό,τι αφορά το περιεχόµενο του Π∆Π, το Σύνταγµα προβλέπει ότι  "καθορίζει το 

ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ανά 
κατηγορία δαπανών" (Άρθρο I -55, 1). Αυτό επιβεβαιώνεται στο άρθρο ΙΙΙ-402, παρ. 
1, το οποίο προσθέτει ότι το Π∆Π καθορίζει επίσης "το ύψος του ετήσιου ανώτατου 
ορίου των πιστώσεων για πληρωµές". Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, οι 
κατηγορίες δαπανών "είναι περιορισµένες σε αριθµό" και " αντιστοιχούν στους κύριους 
τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης".  
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7.4. Η παράγραφος 3 του άρθρου ΙΙΙ-402 ορίζει ότι το Π∆Π "προβλέπει οποιαδήποτε άλλη 

διάταξη που θα ήταν χρήσιµη για την οµαλή διεξαγωγή της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισµού". Αυτό σηµαίνει ότι ο νόµος που περιέχει το Π∆Π περιλαµβάνει όχι 
µόνο τις παρούσες δηµοσιονοµικές προοπτικές, αλλά και τις διατάξεις που 
περιέχονται επί του παρόντος στο Μέρος ΙΙ του ΙΙΑ σχετικά µε τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και όποιους άλλους κανόνες κρίνουν τα θεσµικά όργανα σχετικά µε το 
σκοπό αυτό. Αυτό όµως δεν αποκλείει το ενδεχόµενο ενός νέου ΙΙΑ που θα 
συµπληρώνει τις διατάξεις που περιέχονται στο Π∆Π. 

 
7.5. Σ' ό,τι αφορά τη διάρκεια του Π∆Π, το Σύνταγµα προβλέπει ότι "αυτή ορίζεται 

τουλάχιστον σε περίοδο πέντε ετών". Η Συνέλευση συζήτησε εκτενώς το ενδεχόµενο 
να συµπίπτει η διάρκεια του Π∆Π µε την εντολή τόσο του ΕΚ όσο και της Επιτροπής, 
αλλά κατέληξε στο συµπέρασµα πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί στην 
πράξη. Τελικά η επιλεγείσα λύση επιτρέπει κάποια ευελιξία. Εάν επιβεβαιωθεί η 
πενταετής περίοδος, αυτό θα µπορούσε για παράδειγµα να σηµαίνει ότι κάθε 
Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει το Π∆Π για µια περίοδο που θα αρχίζει το χρόνο των 
ευρωεκλογών + 1 και θα λήγει το έτος που ακολουθεί τις επόµενες εκλογές. Με τον 
τρόπο αυτό κάθε Κοινοβούλιο θα ήταν υπεύθυνο για την έγκριση ενός Π∆Π που θα 
ισχύει κατά το µεγαλύτερο µέρος της θητείας του. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε το 
Π∆Π να αποτελεί την δηµοσιονοµική ερµηνεία ενός "πλαισίου πολιτικής για την 
κοινοβουλευτική περίοδο" όπως υποστήριξαν ορισµένοι κατά τη διάρκεια της 
Συνέλευσης. Ας υπενθυµίσουµε ότι το προηγούµενο Κοινοβούλιο (ψήφισµα Wynn) 
ζήτησε διάρκεια 5 ετών. 

 
7.6. Το άρθρο Ι-55, παρ. 3 αναφέρει ότι "ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ένωσης 

καταρτίζεται τηρουµένου του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου".  Προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ότι η Ένωση θα διαθέτει εγκεκριµένο προϋπολογισµό έστω κι αν έχει 
λήξει η διάρκεια του Π∆Π, το άρθρο ΙΙΙ-402, παρ. 4 του Συντάγµατος προβλέπει ότι 
"Όταν ο ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών µε τον οποίο θεσπίζεται νέο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν έχει εκδοθεί κατά τη λήξη του προηγούµενου 
δηµοσιονοµικού πλαισίου, τα ανώτατα όρια και οι λοιπές διατάξεις που αντιστοιχούν 
στο τελευταίο έτος του εν λόγω πλαισίου παρατείνονται έως την έκδοση του νόµου".  

 
Το πρώτο έτος πρέπει να θεωρηθεί έκτακτο και µεταβατικό έτος και εάν δεν έχει τεθεί 
σε ισχύ το Π∆Π, τον προϋπολογισµό θα τον εγκρίνουν οι δύο κλάδοι της αρµόδιας για 
τον προϋπολογισµό αρχή µε τη νέα διαδικασία που βασίζεται στο παλιό ∆Π και όχι 
στον προηγούµενο προϋπολογισµό. Σχετικά µε το θέµα αυτό θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να προβλεφθεί ένα νέο ΙΙΑ για να ορίσει τη διαδικασία για το πρώτο 
έτος. 

 
7.7. Τα συγκεκριµένα θέµατα που πρέπει να εξετάσουµε στο έγγραφο αυτό είναι: 
 
α) Τί συµβαίνει όταν αρχίσει να ισχύει η Συνταγµατική Συνθήκη;  
 

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση βάσει του άρθρου ΙΙΙ-402, η οποία στην 
καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να εγκριθεί από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
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αρχή πριν από την έναρξη της επόµενης ετήσιας διαδικασίας. Ακόµα κι αν επιτευχθεί 
συµφωνία στο νέο ∆Π πριν αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα, ένα ΙΙΑ αποτελεί πράξη 
διαφορετικής νοµικής φύσης απ' ό,τι ένας νόµος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει πρόταση για νόµο που θα θεσπίζει το Π∆Π ακόµα κι αν το περιεχόµενό του 
αντικατοπτρίζει µόνο τη συµφωνία που επετεύχθη για το ∆Π. 
 

β) Μπορεί το πιθανό ΙΙΑ που θα περιέχει το ∆Π που θα υφίσταται τη στιγµή εκείνη  
να θεωρηθεί ότι ισοδυναµεί µε το Π∆Π  προκειµένου να µπορέσει να εγκριθεί ο 
ετήσιος προϋπολογισµός; Τι συµβαίνει εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία 
προηγουµένως; 

 
 Πρέπει να αποκλεισθεί ότι το τελευταίο ∆Π θα θεωρείται ως το προηγούµενο Π∆Π 

για τους σκοπούς του άρθρου ΙΙΙ-402.1 
 

7.8. Αν λάβουµε υπόψη ότι τα θέµατα αυτά δεν έχουν ακόµα συζητηθεί πλήρως από 
νοµική άποψη και µπορούν να είναι αµφιλεγόµενα, κρίνεται σκόπιµο να αναλυθεί το 
πρόβληµα µέσα από δυο διαφορετικές δυνατότητες: 

 
Α) Επιτυγχάνεται συµφωνία για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές πριν τεθεί σε ισχύ 
το Σύνταγµα: 
 
Όπως προβλέπει η Συνταγµατική Συνθήκη (άρθρο IV-438. 3) "ότι τα άλλα στοιχεία 
του κοινοτικού κεκτηµένου και του κεκτηµένου της Ένωσης  τα οποία ισχύουν κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας Συνθήκης,  ιδίως οι διοργανικές συµφωνίες, οι 
αποφάσεις και συµφωνίες ... διατηρούνται επίσης σε ισχύ εφόσον δεν καταργηθούν ή 
τροποποιηθούν",  κρίνεται λογικό λοιπόν να θεωρηθεί ότι το IIA που περιέχει το νέο 
∆Π θα µπορούσε να αποτελέσει επαρκές πλαίσιο για να µπορέσει να εγκριθεί ο 
ετήσιος προϋπολογισµός  µέχρι να εγκριθεί νόµος µε το Π∆Π σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Συντάγµατος·  
 
Μόλις τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα, η Επιτροπή πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες και να 
υποβάλει προτάσεις για το νέο ευρωπαϊκό νόµο, ο οποίος µάλιστα θα περιορίζεται στο 
να εγκρίνει επίσηµα ως νόµο το περιεχόµενο του πρόσφατα εγκριθέντος ∆Π.  
 
 
Β) Εάν δεν επιτευχθεί  συµφωνία για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές (και εάν έχει 
καταγγελθεί το σηµερινό ΙΙΑ) πριν από την έναρξη της ισχύος του Συντάγµατος, 

                                                 
1 Σε κάποια φάση της ∆∆ επιχειρήθηκε να εισαχθεί η ρήτρα στο άρθρο ΙΙΙ-402 σύµφωνα µε την οποία το τελευταίο ∆Π θα θεωρείται 
ως το προηγούµενο Π∆Π για τους σκοπούς του άρθρου ΙΙΙ-402, παρ. 4.  Η απόπειρα αυτή όµως δεν πέτυχε και στο τέλος το µόνο 
πράγµα που προέκυψε από τη ∆∆ ήταν η ∆ήλωση 26, σχετικά µε το άρθρο ΙΙΙ-402, παρ. 4 που εγκρίθηκε από τη ∆∆, η οποία ανέφερε 
ότι:  
"Το άρθρο ΙΙΙ-402, παρ. 4 του Συντάγµατος προβλέπει ότι όταν ο ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου µε τον οποίο καθορίζεται 
νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν έχει εκδοθεί κατά τη λήξη του προηγούµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου, τα ανώτατα όρια και οι 
λοιπές διατάξεις που αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος του εν λόγω πλαισίου παρατείνονται έως την έκδοση του νόµου. Η 
∆ιάσκεψη δηλώνει ότι εάν έως το τέλος του 2006 δεν έχει εγκριθεί κανένας ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου που να θεσπίζει 
ένα νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και στις περιπτώσεις όπου η συνθήκη προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 προβλέπει σταδιακή 
περίοδο χορήγησης των πιστώσεων προς τα νέα κράτη µέλη η οποία λήγει το 2006, η χορήγηση των κεφαλαίων από το 2007 θα 
πραγµατοποιηθεί βάσει των ίδιων κριτηρίων που εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη µέλη."   
Τέλος πάντων, κανείς πρέπει να θυµάται ότι η ∆ήλωση που ενέκρινε η ∆∆ µπορεί να δεσµεύσει τα κράτη µέλη που την 
προσυπογράφουν (από πολιτική άποψη, διότι οι δηλώσεις δεν είναι δεσµευτικές κατά το νόµο), αλλά δεν µπορεί να αποτελέσει 
νοµική υποχρέωση που θα επέβαλλε κάποιους περιορισµούς στη χρήση από το Κοινοβούλιο των εξουσιών που του εκχωρεί η 
Συνταγµατική Συνθήκη. 
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εφαρµόζεται η διαδικασία, εντός των ορίων των ιδίων πόρων,  που προβλέπεται στο 
άρθρο Ι-55 και ΙΙΙ-402 του Συντάγµατος ενόψει της έγκρισης του ευρωπαϊκού νόµου 
για τη θέσπιση του Π∆Π. Ο προϋπολογισµός θα εγκρίνεται σε ετήσια βάση 
(ενδεχοµένως µέσω µιας µεταβατικής διοργανικής συµφωνίας).   

Συµπεράσµατα 
 
8. Με αυτό το σκεφτικό, εάν οι νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές εγκριθούν πριν αρχίσει να 

ισχύει το Σύνταγµα, δεν θα υπάρξουν σηµαντικά µεταβατικά προβλήµατα. Αν χρειασθεί, 
τα θεσµικά όργανα µπορούν εύκολα να "µετατρέψουν" το νέο ∆Π σε πρώτο Π∆Π 
εγκρίνοντάς το επίσηµα ως το νέο νόµο που θεσπίζει το Π∆Π. Αξίζει όµως να σηµειωθεί 
ότι µόλις αντικατασταθεί το σύστηµα των διοργανικών συµφωνιών από ένα νόµο που θα 
θεσπίζει το Π∆Π, τα θεσµικά όργανα δεν θα µπορούν πλέον να καταγγέλλουν το ∆Π για 
το οποίο έχουν συµφωνήσει, και τα ανώτατα όρια και οι λοιπές περσινές διατάξεις του 
προηγούµενου Π∆Π θα µπορούν ούτως ή άλλως να παραταθούν µέχρι να εγκριθεί ένα 
νέο Π∆Π.   

 
9. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα, η Επιτροπή θα πρέπει παρά 

ταύτα να υποβάλει την πρόταση για τον ευρωπαϊκό νόµο που θα θεσπίζει το Π∆Π·  
 

10. Σ' ό,τι αφορά τον ετήσιο προϋπολογισµό, η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο ΙΙΙ-404 
πρέπει να ισχύσει σε περίπτωση που δεν υπάρχει Π∆Π, ενδεχοµένως µε µια ad-hoc 
διοργανική συµφωνία που θα ορίσει τη διαδικασία κατά τη µεταβατική περίοδο. Ο 
εισηγητής υπενθυµίζει ότι στην περίπτωση που είναι αδύνατον να επιτευχθεί συµφωνία, 
το άρθρο ΙΙΙ-405 προβλέπει το µηχανισµό των προσωρινών δωδεκατηµορίων.  

 
11. Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι, εν πάση περιπτώσει, τα αποτελέσµατα των 

σηµερινών διαπραγµατεύσεων θα έχουν µεγάλη επίδραση στον πρώτο ευρωπαϊκό νόµο 
που θα θεσπίσει το Π∆Π:   

 
- είτε θα αποτελέσουν το νέο Π∆Π, 
- είτε θα χρησιµεύσουν ως βάση για τη διαπραγµάτευση του νέου Π∆Π. 

 
Οι µελλοντικές διοργανικές σχέσεις θα επηρεασθούν από το αποτέλεσµα των σηµερινών 
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τις επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
 
Μια χαµηλών τόνων συµφωνία για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές πέρα από το 2006 θα 
επηρεάσει σίγουρα τον πρώτο ευρωπαϊκό νόµο. 
 
Αν οι επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν ευνοούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα 
παραµείνουν ως έχουν στο πλαίσιο του καθεστώτος του Συντάγµατος. 
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