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Perustuslain uusien varainhoitoa koskevien säännösten sisältö 
 
 
1. Sopimuksessa Euroopan perustuslaiksi esitetään merkittäviä muutoksia unionin 

varainhoitoa koskeviin säännöksiin (niin kutsuttu "talouden perustuslaki"). Nämä 
säännökset on nyt esitetty I osan VII osaston ("Unionin varainhoito") 53–56 artikloissa, 
joita kehitellään edelleen III osan VI osaston (“Unionin toiminta”) II luvun ("Varainhoitoa 
koskevat määräykset") artikloissa 402–405. 

 
2. Sisällöllisesti näissä määräyksissä käsitellään unionin varainhoitoa kolmella tasolla: 
 

-  unionin varat 
-  rahoitusnäkymät 
-  vuosittainen talousarvio. 

 
3. Taloudellisten resurssien tasolla pääasiallinen kehityssuunta on, että nykyisestä omia 

varoja koskevasta päätöksestä tulee laki, jonka neuvosto hyväksyy yksimielisesti 
(komission esityksestä) parlamenttia kuultuaan. Nykyistä päätöksentekomenettelyä 
noudattaen laki astuu voimaan vasta jäsenvaltioiden hyväksyttyä sen omien 
perustuslakiensa vaatimusten mukaan.  

 
 Kyseisellä lailla "annetaan unionin omien varojen järjestelmää koskevat säännökset" ja 

"voidaan ottaa käyttöön uusia omien varojen luokkia tai poistaa olemassa oleva luokka". 
 
4. Uutta on myös se, että siltä osin kuin omien varojen järjestelmää määrittävässä laissa on 

säädetty, unionin omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet 
vahvistetaan neuvoston eurooppalailla, joka hyväksytään määräenemmistöllä Euroopan 
parlamentin hyväksynnän jälkeen. Tämä saattaa mahdollisesti vahvistaa parlamentin 
roolia omiin varoihin liittyvissä asioissa, mutta omia varoja koskevan lain sisältämästä 
"delegointi-viittauksesta aiheutuva rajoitus (HVK:n myöhemmin esittämä) heikentää tätä 
väitettä huomattavasti.  

 
5. Vuotuisen talousarvion osalta on syytä huomata, että sen hyväksymismenettelyä on 

olennaisesti muutettu. Tämän asiakirjan tarpeisiin riittää, kun painotetaan, että jaottelu 
pakollisiin ja ei-pakollisiin menoihin on poistettu, minkä seurauksena parlamentin 
talousarvioon liittyvä toimivalta koskee nyt kaikkia menoja, ja että parlamentilla on 
ratkaiseva päätösvalta koko talousarvion osalta: mitään talousarviota ei voida hyväksyä 
ilman parlamentin suostumusta, mikä vahvistaa talousarviokäsittelyn ainutlaatuista 
yhteispäätösluonnetta. 
 

6. Menettely perustuu nyt yhteen käsittelyyn kussakin toimielimessä, minkä jälkeen ehdotus 
annetaan sovittelukomitealle, jos yksimielisyyteen ei ole päästy.  Jos sovittelukomitea ei 
pääse yksimielisyyteen tai jos molemmat toimielimet hylkäävät yhteisen ehdotuksen, 
komission on annettava uusi talousarvioesitys (väliaikaisten kahdestoistaosien 
järjestelmää sovelletaan tarvittaessa); näin menetellään myös, jos parlamentti yksinään 
hylkää yhteisen ehdotuksen jäsentensä ääntenenemmistöllä. Jos neuvosto yksinään hylkää 
yhteisen ehdotuksen, parlamentti voi hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt 
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muutokset jäsentensä enemmistöllä ja parlamentin jäsenten kolmen viidesosan 
enemmistöllä. Jos vaadittavaan enemmistöön ei kuitenkaan päästä, yhteinen ehdotus 
vahvistetaan kyseiselle budjettikohdalle. 

 
7. Rahoitusnäkymien tasolla muutokset ovat merkittäviä. 
 

7.1. Ensiksikin perustuslaissa esitetään rahoitusnäkymien käsitettä vastaava monivuotisen 
rahoituskehyksen käsite juridisena kategoriana, joka on perustuslaissa esitetty ja sen 
sääntelemä. Tähän asti kyseistä käsitettä ei ole otettu huomioon perussopimuksissa, 
ja se sai alkunsa toimielinten välisen sopimuksen kautta. Perustuslain mukaan 
monivuotinen rahoituskehys vahvistetaan neuvoston yksimielisesti hyväksymällä 
eurooppalailla, jonka parlamentti hyväksyy (parlamentin jäsenten enemmistöllä). 
Perustuslaissa esitetään "siirtymälauseke", jonka mukaan Euroopan neuvosto voi 
yksimielisesti päättää, että tulevaisuudessa monivuotinen rahoituskehys hyväksytään 
määräenemmistöllä (I-55 artiklan 2 kohta). 

 
Perustuslain III-402 artiklan 5 kohdassa esitetään seuraavaa: "Rahoituskehyksen 
vahvistamiseen johtavan menettelyn aikana Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen menettelyn 
saattamista päätökseen". Tämä tavallaan vahvistaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen sisältävän lain hyväksymismenettelyssä parlamentin rooliksi ei jää 
pelkkä passiivinen mahdollisuus sanoa käsittelyn päätteeksi kyllä tai ei neuvoston 
näkemykselle. 
  

7.2. I-55 artiklassa todetaan, että monivuotisella rahoituskehyksellä pyritään "takaamaan, 
että unionin menot kehittyvät hallitusti sen käytettävissä olevien omien varojen 
rajoissa." Tämä merkitsee sen periaatteen kirjallista tunnustamista, että 
rahoitusnäkymien (siis monivuotisen rahoituskehyksen) on noudatettava omia varoja 
koskevassa laissa esitettyjä rajoja (jotka asetetaan ja saatetaan voimaan ylemmän 
tason muotomääräysmenettelyllä hyväksytyllä lailla). 
 

7.3. Monivuotisen rahoituskehyksen sisällön osalta perustuslakisopimuksessa esitetään, 
että siinä "vahvistetaan maksusitoumusmäärärahoja koskevien vuotuisten ylärajojen 
sitovat määrät menoluokittain" (I -55 artikla 1 kohta). Tämä vahvistetaan uudelleen 
III-402 artiklan 2 kohdassa, jossa lisätään, että monivuotisessa rahoituskehyksessä 
määritetään myös "vuosittainen enimmäismäärä maksumäärärahoille". Edelleen 
saman kohdan mukaan menoluokkien lukumäärä on "rajoitettu", ja ne "vastaavat 
unionin keskeisiä toiminta-aloja".  
 

7.4. III-402 artiklan 3 kohdassa säädetään, että monivuotisessa rahoituskehyksessä 
"määrätään kaikista muistakin toimenpiteistä, jotka ovat hyödyksi vuotuisen 
talousarviomenettelyn moitteettomalle toteuttamiselle". Tämä merkitsee, että 
monivuotisen rahoituskehyksen sisältävään lakiin sisällytetään nykyisten 
rahoitusnäkymien lisäksi myös talousarvion kurinalaisuutta käsittelevän toimielinten 
välisen sopimukseen II osaan tällä hetkellä sisältyvät säännökset ja mahdolliset muut 
säännökset, joita toimielimet pitävät tarkoituksenmukaisina. Tämä ei kuitenkaan 
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sulje pois mahdollisuutta uuteen toimielinten väliseen sopimukseen, jolla 
täydennetään monivuotisen rahoituskehyksen säännöksiä. 
 

7.5. Monivuotisen rahoituskehyksen keston osalta perustuslakisopimuksessa esitetään, 
että se "vahvistetaan vähintään viiden vuoden jaksolle". Valmistelukunta keskusteli 
perusteellisesti mahdollisuudesta saada monivuotinen rahoituskehys sopimaan sekä 
parlamentin että komission mandaattiin, mutta päätyi toteamaan, että tätä on 
käytännössä mahdotonta taata. Ratkaisussa, johon lopulta päädyttiin, on jonkin 
verran joustonvaraa. Jos viiden vuoden jakso vahvistetaan, se saattaa merkitä 
esimerkiksi, että kukin parlamentti voisi hyväksyä monivuotisen rahoituskehyksen 
jaksolle, joka alkaa vaalivuonna+1 ja päättyy seuraavien vaalien jälkeisenä vuonna. 
Tällä tavoin kunkin parlamentin vastuulla olisi hyväksyä se monivuotinen 
rahoituskehys, joka on voimassa pääosan parlamentin toimikautta. Näin menetellen 
monivuotinen rahoituskehys toimisi "lainsäädännön poliittisen kehyksen" 
taloudellisena tulkintana, kuten joissakin valmistelukunnassa kuulluissa 
puolustuspuheenvuoroissa esitettiin. On syytä muistaa, että edellinen parlamentti 
(Wynnin päätöslauselma) vaati viiden vuoden jaksoa. 
 

7.6. I-55 artiklan 3 kohdassa todetaan, että "unionin vuotuinen talousarvio laaditaan 
monivuotista rahoituskehystä noudattaen".  Sen varmistamiseksi, että unionilla on 
hyväksytty talousarvio, jos monivuotinen rahoituskehys päättyy, 
perustuslakisopimuksen III-402 artiklan 4 kohdassa esitetään seuraavaa: "Jos uuden 
rahoituskehyksen vahvistavaa neuvoston eurooppalakia ei ole annettu edellisen 
rahoituskehyksen voimassaolon päättyessä, jatketaan päättyneen rahoituskehyksen 
viimeistä vuotta koskevien enimmäismäärien ja muiden toimenpiteiden 
voimassaoloa, kunnes laki on annettu".  
 
Ensimmäinen vuosi katsotaan poikkeukselliseksi siirtymäajaksi, ja jos monivuotinen 
rahoituskehys ei ole voimassa, budjettivallan käyttäjät hyväksyvät uutta menettelyä 
noudattaen talousarvion perustuvaksi vanhoihin rahoitusnäkymiin eikä edelliseen 
budjettiin. Tässä suhteessa olisi ajateltavissa, että ensimmäisen vuoden menettelytapa 
määritettäisiin uudessa toimielinten välisessä sopimuksessa. 
 

7.7. Tässä asiakirjassa olisi käsiteltävä seuraavia erityiskysymyksiä: 
 

a) Mitä tapahtuu, kun sopimus perustuslaiksi tulee voimaan?  
 

Komission täytyy antaa III-402 artiklaan perustuva esitys, jolla ihannetapauksessa 
pitäisi olla budjettivallan käyttäjän hyväksyntä ennen seuraavan vuotuisen käsittelyn 
alkamista. Vaikka uusista rahoitusnäkymistä päästäisiinkin sopimukseen ennen 
perustuslain voimaantuloa, toimielinten välinen sopimus on kuitenkin juridisesti eri 
asia kuin laki. Siksi komission olisi tehtävä esitys monivuotista rahoituskehystä 
koskevaksi laiksi, vaikka sen sisältö olisi vain rahoitusnäkymistä tehdyn sopimuksen 
toisintoa. 

 
b) Voidaanko aikanaan tehtävää toimielinten välistä sopimusta, joka sisältää 

tuolloin voimassaolevat rahoitusnäkymät, pitää vuotuisen budjetin 
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hyväksymisen kannalta monivuotista rahoituskehystä vastaavana? Mitä 
tapahtuu, jos sopimukseen ei päästä sitä ennen? 

 
 Voidaan sulkea pois se vaihtoehto, että viimeisiä rahoitusnäkymiä pidettäisiin 

edellisenä monivuotisena rahoituskehyksenä III-402 artiklan 4 kohdan mukaisesti.1  
 

7.8. Kun pidetään mielessä, että näiden kysymysten juridista puolta ei vielä ole täysin 
selvitetty ja että se voi olla varsin monisyinen, lienee järkevää analysoida ongelmaa 
seuraavan kahden vaihtoehdon kannalta: 

 
A) Sopimus uusista rahoitusnäkymistä tehdään ennen kuin perustuslaki astuu 

voimaan: 
 

Koska perustuslakisopimuksessa (IV-438 artiklan 3 kohta) esitetään seuraavaa: 
"Myös muut yhteisön ja unionin säännöstön osat, jotka ovat olemassa tämän 
sopimuksen tullessa voimaan, erityisesti toimielinten väliset sopimukset, 
…päätökset ja sopimukset…pysyvät sellaisenaan voimassa niin kauan kuin niitä 
ei kumota tai muuteta", lienee järkevä tulkinta, että uudet rahoitusnäkymät 
sisältävä toimielinten välinen sopimus voisi tilapäisesti muodostaa riittävän 
kehyksen vuotuisen talousarvion hyväksymiseksi, kunnes monivuotista 
rahoituskehystä käsittelevä laki hyväksytään perustuslakisopimuksen säädösten 
mukaan. 

 
Kun perustuslaki astuu voimaan, komission on käynnistettävä 
hyväksymismenettely ja tehtävä ehdotus uudeksi eurooppalaiksi, joka voisi jopa 
rajoittua hyväksymään äskettäiset rahoitusnäkymät muodollisesti laiksi.  

 
B) Jos uusista rahoitusnäkymistä ei ole päästy sopimukseen (ja jos tuolloinen 

toimielinten välinen sopimus on sanottu irti) ennen perustuslain astumista 
voimaan, perustuslakisopimuksen 1-55 ja III-402 artikloissa esitetty menettely 
monivuotista rahoituskehystä koskevan eurooppalain hyväksymiseksi pätee omien 
varojen osalta. Talousarvio hyväksyttäisiin vuosittain (viime kädessä toimielinten 
välisellä siirtymäkauden sopimuksella).   

                                                 
1 Eräässä HVK:n vaiheessa ehdotettiin, että III-402 artiklaan liitettäisiin lauseke, jonka mukaan viimeisiä 
rahoitusnäkymiä voitaisiin pitää edellisenä monivuotisena rahoituskehyksenä III-402 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, ja loppujen lopuksi HVK:n ainoa lopputulos oli HVK:n hyväksymä 
26 julistus III-402 artiklan kohdassa 41, jossa todetaan seuraavaa: 

”III-402 artiklan 4 kohdassa määrätään, että jos uuden rahoituskehyksen vahvistavaa neuvoston 
eurooppalakia ei ole annettu edellisen rahoituskehyksen voimassaolon päättyessä, jatketaan päättyneen 
rahoituskehyksen viimeistä vuotta koskevien enimmäismäärien ja muiden toimenpiteiden voimassaoloa, 
kunnes laki on annettu. Konferenssi toteaa, että jos uuden rahoituskehyksen vahvistavaa neuvoston 
eurooppalakia ei ole annettu vuoden 2006 loppuun mennessä ja jos 16 päivänä huhtikuuta 2003 
tehdyssä liittymissopimuksessa määrätään vuonna 2006 päättyvästä siirtymäkaudesta määrärahojen 
jakamiseksi uusille jäsenvaltioille, varojen jakaminen vuodesta 2007 alkaen toteutetaan soveltamalla 
samoja perusteita kaikkiin jäsenvaltioihin.”  

On kuitenkin syytä muistaa, että HKV:n antama julistus voi sitoa vain niitä jäsenvaltioita, jotka hyväksyvät sen 
(poliittisessa mielessä, sillä julistukset eivät ole juridisesti sitovia), eikä se voi muodostaa lain käskyä, joka 
asettaisi parlamentille mitään rajoituksia sen perustuslakisopimuksessa saaman toimivallan käytössä. 
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Johtopäätökset 
 
8. Tämän ajattelutavan mukaan merkittäviä siirtymäkauden ongelmia ei pitäisi ilmetä, jos 

uudet rahoitusnäkymät hyväksytään ennen perustuslain astumista voimaan. Tarvittaessa 
toimielimet voisivat helposti "muuntaa" uudet rahoitusnäkymät ensimmäisen 
monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla hyväksymällä sen muodollisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen säätäväksi laiksi. On kuitenkin syytä mainita, että kun toimielinten 
välisten sopimusten järjestelmä korvataan järjestelmällä, jossa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä säädetään lailla, toimielimet eivät enää voi kumota kerran 
hyväksymiään rahoitusnäkymiä, ja ylärajat sekä muita edellisen rahoituskehyksen 
viimeistä vuotta koskevia säädöksiä joka tapauksessa jatketaan, kunnes uusi rahoituskehys 
on hyväksytty.   

 
9. Jos sopimukseen ei päästä ennen perustuslain astumista voimaan, komission on kuitenkin 

tehtävä esitys monivuotista rahoituskehystä koskevaksi laiksi.  
 

10. Vuotuisen talousarvion osalta III-404 artiklassa esitettyä menettelyä tulisi soveltaa 
tilanteessa, jossa monivuotista rahoituskehystä ei ole, jolloin viime kädessä toimielinten 
välisellä ad-hoc-sopimuksella määritetään siirtymäkauden menettely. Esittelijä muistuttaa, 
että sellaisen tilanteen varalle, jossa sopimukseen ei päästä, III-405 artiklassa esitetään 
väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmää. 

 
11. Esittelijä haluaa korostaa, että joka tapauksessa tämänhetkisten neuvottelujen tuloksilla on 

suuri vaikutus ensimmäiseen eurooppalakiin, jolla säädetään monivuotisesta 
rahoituskehyksestä:   

 
-  joko niistä tulee uusi monivuotinen rahoituskehys 
-  tai niiden pohjalta neuvotellaan uusi monivuotinen rahoituskehys. 

 
Seuraavista rahoitusnäkymistä parhaillaan käytävien neuvottelujen tulokset vaikuttavat 
tuleviin toimielinten välisiin suhteisiin. 
 
Matalan profiilin sopimus rahoitusnäkymistä vuoden 2006 jälkeen vaikuttaa varmasti 
ensimmäiseen eurooppalakiin. 
 
Jos seuraavat rahoitusnäkymät eivät ole suotuisia Euroopan parlamentille, ne jäävät 
sellaisinaan perustuslain alaan. 
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