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Põhiseaduse lepingu uute rahandussätete sisu 
 
1. Põhiseaduse lepinguga muudetakse oluliselt liidu rahastamist puudutavaid sätteid (nn 

finantsleping). Rahastamine on nüüd sätestatud I osa VII jaotise (Liidu rahandus) artiklites 
53 kuni 56, mida täiendab III osa, ja VI jaotise (Liidu toimimine) II peatüki 
(Rahandussätted) artiklites 402 ja 405.  

 
2. Sisuliselt käsitlevad need sätted liidu rahastamist kolmel tasandil:  
 
 – liidu vahendid 

– finantsperspektiivid 
 – aastaeelarve 
 
3. Finantsvahendite tasandil seisneb põhiline uuendus selles, et praegu omavahendite kohta 

tehtavad otsused muutuvad seaduseks, mille nõukogu võtab (komisjoni ettepanekul) vastu 
ühehäälselt, konsulteerides lihtkorras parlamendiga. Nagu praegu otsuse puhul, jõustub 
seadus alles pärast liikmesriikide heakskiidu saamist vastavalt nende põhiseaduslikele 
nõuetele.  

 
Selle seadusega “kehtestatakse liidu omavahendite süsteemiga seotud sätted” ja “võidakse 
kehtestada uusi omavahendeid või tunnistada kehtetuks mõni olemasolev”.  

 
4. Uus on ka asjaolu, et omavahendite süsteemi seaduses sätestatud ulatuses sisaldab see 

kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud ja Euroopa Parlamendi heaks kiidetud 
nõukogu seadus ka ühenduse omavahendite süsteemi rakendussätteid. See võib 
potentsiaalselt suurendada parlamendi rolli omavahendite üle otsustamisel, kuid 
omavahendite seaduses sätestatud delegeerimisest tulenev piirang omakorda piirab seda 
õigust tugevalt.  

 
5. Aastaeelarve kohta tuleb märkida, et eelarve vastuvõtmise kord on oluliselt muutunud. 

Käesoleva dokumendi jaoks piisab seletusest, et enam ei tehta vahet kohustuslike ja 
mittekohustuslike kulutuste vahel ja sellest tulenevalt kohaldatakse parlamendi eelarve 
kontrolli õigust täielikult kõigile kulutustele ja et EP-l on otsustav sõnaõigus kogu eelarve 
kohta – ühtegi eelarvet ei saa vastu võtta parlamendi nõusolekuta, mis kinnitab 
eelarvemenetluse "sui generis" ühisotsuse iseloomu.  
 

6. Vastuvõtmise kord näeb ette ühe lugemise igas institutsioonis, peale mida, kui ei ole 
kokkuleppele jõutud, kutsutakse kokku lepituskomitee. Kui lepituskomitees kokkuleppele 
ei jõuta või kui mõlemad institutsioonid ühisteksti tagasi lükkavad, siis esitab komisjon 
uue eelarve eelnõu (vajadusel hakkab kehtima ajutiste kaheteistkümnendike süsteem); 
sama toimub, kui EP liikmete enamus ühisteksti tagasi lükkab. Kui ühisteksti lükkab 
tagasi ainult nõukogu, võib parlament liikmete häälteenamusega kinnitada oma esimese 
lugemise parandused, kui antud on kolm viiendikku häältest. Kui vajalikku häälteenamust 
siiski ei saavutata, siis kinnitatakse ühistekst kõnealuse eelarverea kohta.  

 
7. Finantsperspektiivi tasandil on kolm olulist muutust. 
 

7.1. Alustuseks esitab põhiseaduse leping mitmeaastase finantsraamistiku mõiste, mis 
vastab põhiseaduse lepingus sätestatud ja reguleeritud finantsperspektiivi 
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õiguskategooria mõistele. Siiani ei olnud see mõiste asutamislepingutes sätestatud ja 
seda rakendati institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel. Põhiseaduse lepingus on see 
sätestatud nõukogu ühehäälselt vastuvõetud seadusena, mille peab heaks kiitma 
parlament (liikmete häälteenamusega). Ette on nähtud ka ajutine säte, mis lubab 
Euroopa Ülemkogul ühehäälselt otsustada, et mitmeaastase finantsraamistiku võib 
tulevikus heaks kiita kvalifitseeritud häälteenamusega (artikkel I-55, lõige 2).  

 
Põhiseaduse lepingu artikli III-402 lõige 5 sätestab, et “Kogu finantsraamistiku 
vastuvõtmise menetluse jooksul võtavad Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu ja 
Euroopa Komisjon kõik vajalikud meetmed menetluse eduka lõpuleviimise 
hõlbustamiseks”. See kindlustab mingil määral, et parlamendi roll ei oleks 
mitmeaastast finantsraamistikku sisaldava seaduse vastuvõtmisel pelgalt protseduuri 
lõpus passiivne nõukogu positsiooni heakskiitmine või tagasilükkamine.  
  

7.2. Artikkel I-55 sätestab, et mitmeaastane finantsraamistik “tagab liidu kulude 
korrapärase kujunemise selle omavahendite piires”. See tähendab, et kirjalikult 
tunnustatakse põhimõtet, et finantsperspektiiv (tegelikult mitmeaastane 
finantsraamistik) peab jääma omavahendite seaduses sätestatud piiresse (mis 
kehtestatakse ja mida rakendatakse kõrgema seadusega).  

 
7.3. Mitmeaastase finantsraamistiku sisu osas sätestab põhiseaduse leping, et “määratakse 

kindlaks kulukohustuste assigneeringute iga-aastased ülempiirid kululiikide lõikes” 
(artikli I-55 lõige 1). Seda kinnitab ka artikli III-402 lõige 1, mis lisab, et 
mitmeaastane finantsraamistik määrab ka “iga-aastase maksete assigneeringute 
piirmäära”. Samas lõikes sätestatakse ka, et kululiigid on “piiratud” ja “vastavad liidu 
peamistele tegevusvaldkondadele”.  

 
7.4. Institutsioonidevahelise kokkuleppe artikli III-402 lõige 3 sätestab, et mitmeaastase 

finantsraamistikuga “kehtestatakse kõik muud sätted, mida on vaja iga-aastase 
eelarvemenetluse sujuvaks toimimiseks”. See tähendab, et mitmeaastast 
finantsraamistikku sisaldav seadus ei sisalda mitte ainult käesolevat 
finantsperspektiivi, vaid ka institutsioonidevahelise kokkuleppe II osas sisalduvaid 
sätteid eelarvedistsipliini kohta ja muid reegleid, mida institutsioonid selleks 
vajalikuks peavad. See ei välista siiski uue institutsioonidevahelise kokkuleppe 
võimalust mitmeaastases finantsraamistikus sisalduvate sätete täiendamiseks.  

 
7.5. Mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku kestust, siis näeb põhiseaduse leping 

ette, et see “kehtestatakse vähemalt viieks aastaks”. Valitsustevaheline konverents 
arutas põhjalikult võimalust kehtestada mitmeaastane finantsraamistik EP ja komisjoni 
mandaadiga samaks ajavahemikuks, kuid jõudis järeldusele, et tegelikkuses on seda 
võimatu tagada. Viimaks vastu võetud otsus jätab teatava mänguruumi. Kui 
viieaastane periood heaks kiidetakse, siis võib see tähendada näiteks, et iga parlament 
võiks mitmeaastase finantsraamistiku vastu võtta perioodiks, mis algab Euroopa 
valimistele järgneval aastal ja lõpeb järgmistele valimistele järgneval aastal. Sel moel 
vastutaks iga parlament selle mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise eest, mis 
kehtiks suurema osa tema mandaadi jooksul. See võimaldab mitmeaastasel 
finantsraamistikul olla seadusandluse poliitikaraamistiku rahanduslik tõlgendus, nagu 
mõned valitsustevahelisel konverentsil osalejad väljendusid. Tuleb meeles pidada, et 
eelmine parlament (Wynn’i resolutsioon) kutsus üles kehtestama 5-aastast perioodi.  
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7.6. Artikli I-55 lõige 3 sätestab, et “Liidu aastaeelarve vastab mitmeaastasele 

finantsraamistikule”. Tagamaks liidus eelarve vastuvõtmise võimalikkust ka siis, kui 
mitmeaastane finantsraamistik lõpeb, sätestab põhiseaduse lepingu artikli III-402 lõige 
4, et “Kui nõukogu ei ole eelmise finantsraamistiku kehtivuse lõpuks vastu võtnud 
Euroopa seadust, mis määrab kindlaks uue finantsraamistiku, kehtivad eelmise 
finantsraamistiku viimase aasta piirmäärad ja muud sätted seni, kuni seadus vastu 
võetakse”.  

 
Esimest aastat loetakse erandlikuks ja üleminekuaastaks ning kui mitmeaastane 
finantsraamistik ei kehti, siis lepivad kaks eelarvepädevat institutsiooni kokku vanal 
finantsperspektiivil, mitte vanal eelarvel põhineva uue korra kohaselt.  

 
7.7. Dokumendis peame erilist tähelepanu pöörama järgmistele asjaoludele:  
 
a) Mis juhtub põhiseaduse lepingu jõustumisel? 
 

Komisjonil tuleb esitada artiklil III-402 põhinev ettepanek, mille eelarvepädevad 
asutused peaksid ideaalis enne järgmist aastast protsessi heaks kiitma. Isegi kui uue 
finantsperspektiivi kokkulepet ei saavutata enne põhiseaduse lepingu jõustumist, on 
institutsioonidevaheline kokkulepe olemuselt teistsugune õigusakt kui seadus. Seega 
tuleks komisjonil esitada seaduseelnõu, mis määrab kindlaks uue finantsraamistiku, 
isegi siis, kui selle sisu peegeldab vaid finantsperspektiivi osas saavutatud 
kokkuleppeid.  
 

b) Kas vastuvõetavas institutsioonidevahelises kokkuleppes sisalduvat sellel ajal 
kehtivat finantsperspektiivi loetakse samaväärseks mitmeaastase 
finantsraamistikuga, et aastaeelarve oleks võimalik vastu võtta? Mis juhtub, kui 
enne kokkuleppele ei jõuta?  

 
 Artikli III-402 lõike 4 mõistes ei ole viimast finantsperspektiivi võimalik käsitleda 

mitmeaastase finantsraamistikuna. 1 
 

7.8. Arvestades, et neid küsimusi ei ole veel juriidiliselt lõpuni arutatud ja need võivad olla 
küllaltki vastuolulised, on põhjendatud kaaluda probleemile kahte lahendust:  

 
A) Uue finantsperspektiivi osas jõutakse kokkuleppele enne uue põhiseaduse lepingu 
jõustumist:  
 
Põhiseaduse leping näeb ette (artikkel IV-438 lõige 3), et “Samuti jäävad kuni nende 

                                                 
1 Valitsustevahelise konverentsi teatud etapis oli ettepanek lisada artiklisse III-402 punkt, et viimane finantsperspektiiv oleks 
artikli III-402 lõike 4 mõistes käsitletav kui eelmine mitmeaastane finantsraamistik. Kuid see ei läinud läbi ja lõpuks oli ainuke 
valitsustevahelise konverentsi tulemus artikli III-402 lõike 4 kohta vastu võetud 26. deklaratsioon: “Põhiseaduse lepingu artikli 
III-402 lõige 4 sätestab, et kui nõukogu ei ole enne eelmise finantsperspektiivi lõppu võtnud vastu uut Euroopa seadust, millega 
määratakse kindlaks uus finantsraamistik, siis pikendatakse eelmise aasta lagesid ja sätteid niikauaks, kuni see seadus vastu 
võetakse. Valitsustevaheline konverents sätestab, et kui 2006 a lõpuks ei ole vastu võetud nõukogu seadust, millega määratakse 
uus finantsraamistik, ja kui 16. aprilli 2003. a ühinemisleping sätestab, et uute liikmesriikide assigneeringute eraldamise 
üleminekuperiood lõpeb 2006. aastal, siis alates 2007. aastast toimub vahendite eraldamine kõigile liikmesriikidele samade 
kriteeriumide alusel.” Igal juhul tuleb silmas pidada, et valitsustevahelise konverentsi deklaratsioon on siduv ainult nendele 
liikmesriikidele, kes sellega on ühinenud (poliitilises mõistes ei ole deklaratsioonid juriidiliselt siduvad), ega saa olla 
parlamendile temale põhiseaduse lepinguga pandud piirangute kehtestamise õiguse seaduslikuks aluseks 
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kehtetuks tunnistamise või muutmiseni kehtima käesoleva lepingu jõustumise hetkel 
olemasolevad ühenduse ja liidu acquis’ teised osad, eelkõige institutsioonidevahelised 
kokkulepped, … tehtud otsused ja sõlmitud kokkulepped”, seega võib põhjendatult 
eeldada, et uut finantsperspektiivi sisaldav institutsioonidevaheline kokkulepe võiks 
ajutiselt olla piisav raamistik aastaeelarve vastuvõtmiseks kuni mitmeaastase 
finantsperspektiivi seaduse vastuvõtmiseni vastavalt põhiseaduse lepingule; 
 
põhiseaduse lepingu jõustumisel tuleb komisjonil algatada uue Euroopa seaduse 
vastuvõtmine, millega võib kehtestada kokkulepitud finantsperspektiivi sisu formaalse 
vastuvõtmise seadusena.  
 

 
B) Kui uue finantsperspektiivi osas ei ole enne uue põhiseaduse lepingu jõustumist 
kokkuleppele jõutud (ja kui kehtiv institutsioonidevaheline kokkulepe on 
denonsseeritud), siis kohaldatakse omavahendite piires Euroopa selle seaduse, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik, vastuvõtmisel põhiseaduse 
lepingu artiklites 1-55 ja III-402 ettenähtud korda. Eelarve võetakse vastu ühe aasta 
kohta (institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel).  

 
Kokkuvõte 
 
8. Sellel loogika kohaselt ei tohiks juhul, kui uus finantsperspektiiv võetakse vastu enne 

põhiseaduse lepingu jõustumist, olla mingeid olulisi üleminekuprobleeme. Vajadusel 
võivad institutsioonid lihtsasti esimese mitmeaastase finantsraamistiku uude 
finantsperspektiivi “ümber põimida”, võttes selle formaalselt vastu kui seaduse, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik. Tuleb siiski märkida, et kui 
institutsioonidevaheliste kokkulepete süsteem on asendatud mõne seadusega, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik, siis ei saa institutsioonid enam 
kokkulepitud finantsperspektiivi denonsseerida ning eelneva aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku laed ja muud sätted pikenevad kuni järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vastuvõtmiseni.  

 
9. Kui enne põhiseaduse lepingu jõustumist kokkuleppele ei jõuta, tuleb komisjonil siiski 

esitada Euroopa seaduse eelnõu, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik.  

 
10. Kui mitmeaastast finantsraamistikku ei ole, siis kohaldatakse aastaeelarve osas artiklis III-

404 ettenähtud korda, vajadusel ajutist institutsioonidevahelist kokkulepet 
üleminekuperioodi korra määratlemiseks. Ettekande esitaja tuletab meelde, et kui 
kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis näeb artikkel III-405 ette ajutise 
kaheteistkümnendike süsteemi. 

 
11.  Ettekande esitaja soovib rõhutada, et igal juhul on käesolevatel läbirääkimistel oluline 

mõju Euroopa seadusele, millega määratakse kindlaks esimene mitmeaastane 
finantsraamistik: 

 – sellest kas kasvab välja uus mitmeaastane finantsraamistik 
 – või on see uue mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste aluseks.  
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Käesolevate uue finantsperspektiivi läbirääkimiste tulemus mõjutab institutsioonide 
edaspidiseid suhteid.  

Kui finantsperspektiivi osas sõlmitakse madala profiiliga kokkulepe pärast 2006. aastat, siis 
avaldab see esimesele Euroopa seadusele kindlasti oma mõju.  

Kui Euroopa Parlament järgmist finantsperspektiivi ei toeta, siis jäävad need põhiseaduse 
lepingu alusel kehtima.  
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