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Az Alkotmányt létrehozó Szerződés új pénzügyi rendelkezéseinek tartalma 
 
 
1. Az Alkotmányt létrehozó Szerződés az Unió pénzügyi rendelkezéseit jelentősen 

módosította (ez az ún. "Pénzügyi Alkotmány"). Ezeket a rendelkezéseket az I. Rész VII. 
címe tartalmazza ("Az Unió Pénzügyei"), az 53. – 56. cikkekben, melyeket a III. Rész II. 
Fejezete részletesen ki is fejt ("Pénzügyi Rendelkezések") a VI. Címben ("Az Unió 
működése"), a 402. - 405. cikkekben. 

 
2. A lényegét tekintve, ezek a rendelkezések az Unió pénzügyeivel három szinten 

foglalkoznak: 
 

- az Unió forrásai 
- a távlati előrejelzés 
- az éves költségvetés  

 
3. A pénzügyi források szintjén, a fő újítás abban áll, hogy a saját forrásokról szóló döntés de 

facto törvényi szintre kerül, amelyet a Tanács egyhangúan fogad el (a Bizottság 
javaslatára), a Parlamenttel lefolytatott egyszerű konzultációt követően. Amint az jelenleg 
a határozattal történik, ez a törvény csak akkor lép hatályba, ha valamennyi Tagállam 
jóváhagyta a saját alkotmányos előírásai szerint.  

 
A jelen törvény "lefekteti az Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos 
rendelkezéseket", és "a saját források új kategóriáit hozhatja létre, vagy eltörölhet egy 
meglevő kategóriát”. 

 
4. Új tehát az a tény, hogy amennyiben a saját források rendszerét meghatározó törvény úgy 

rendelkezik, egy, a Tanács által kibocsátott törvény, melyet az Európai Parlament 
jóváhagyása után minősített többséggel fogadtak el, elrendelheti az Unió saját 
forrásrendszeréhez a végrehajtási utasításokat. Ez jelentősen megnöveli a Parlament 
szerepét, ami a saját forrásokat illeti, de korlátozza is (melyet egy későbbi stádiumban az 
IGC vezet be) a "delegációra" való hivatkozásból eredően, melyet a saját források 
rendszerét meghatározó törvény rendel el és szigorúan behatárolja az ilyen jellegű 
követeléseket.  

 
5. Ami az éves költségvetést illeti, meg kell jegyezni, hogy elfogadásának eljárása jelentősen 

módosult. A jelen dokumentum alkalmazásában, elegendő azt kihangsúlyozni, hogy 
megszűnt a megkülönböztetés a kötelező kiadások és a nem kötelező kiadások között, és 
ennek következtében a Parlament költségvetési hatalma kiterjed valamennyi kiadásra, és 
hogy az EP mondja ki ad döntő szót a költségvetés egésze vonatkozásában: enélkül a 
jóváhagyás nélkül nem lehet költségvetést elfogadni, ezzel megerősödik a költségvetési 
folyamat "sui generis"[önmagában is meglevő] közös döntéshozatali jellege. 
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6. Az eljárás rendje szerint minden intézménynél egy olvasat van, amely után, ha nincs 
megállapodás, össze kell hívni az egyeztető bizottságot.  Abban az esetben, ha az 
egyeztető bizottságnál sem lehet egyetértésre jutni, vagy ha mindkét intézmény elveti a 
közös szövegtervezetet, a Bizottság készít egy új költségvetéstervezetet (az ideiglenes 
tizenketted részre vonatkozó rendelkezés szükség szerinti alkalmazásával); ugyanez 
történik, ha az EP egymaga veti el a közös szövegtervezetet a Tagok többségi szavazása 
során. Ha a Tanács egymaga veti el a közös szövegtervezetet, a Parlament megerősítheti 
az első olvasatban megszavazott módosításokat, a Tagok többségi szavazása során, ha a 
szavazatok háromötödét leadták. Mindazonáltal, ha nem érik el a szükséges többséget, a 
közös szövegtervezet kap megerősítést a szóban forgó költségvetési időszakra. 

 
7. A Pénzügyi Előrejelzés szintjén jelentősek a módosítások. 
 

7.1. Rögtön az elején, az Alkotmányt létrehozó Szerződés bevezeti a Többéves Pénzügyi 
Keretek (MFF) fogalmát, amely megfelel az Alkotmányt létrehozó Szerződésben a 
Pénzügyi Előrejelzés bevezetett és szabályozott jogi kategóriájának. Mostanáig ezt az 
új koncepciót nem ismerték el a szerződésekben és egy Intézményközi Megállapodás 
hívta életre. Az Alkotmányt létrehozó Szerződés erejénél fogva, ezt egyhangúlag 
elfogadásra kerülő Tanácsi Törvényben kell elfogadni, és amelynek meg kell kapnia a 
Parlament jóváhagyását (tagjainak a többsége részéről). Az "áthidaló klauzulát" is 
betervezték, ez lehetővé teszi az Európai Tanács számára, hogy egyhangúlag arról 
döntsön, hogy az MFF-et a jövőben minősített többséggel kell majd elfogadni (I-55. 
cikk, (2) bek). 

 
A III-402. cikk, (5) bek-ben az Alkotmányt létrehozó Szerződés úgy rendelkezik, hogy 
"a pénzügyi keretek elfogadásához vezető eljárás minden fázisában, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság meghoznak minden szükséges intézkedést az 
eljárás sikeres befejezésének megkönnyítése érdekében". Ez valamilyen módon 
biztosítja, hogy a Parlament szerepe ne tisztán passzív legyen az MFF-et tartalmazó 
törvény elfogadási eljárásában, a Tanács álláspontjára ne csak puszta igent vagy nemet 
mondjanak az eljárás végén. 
  

7.2. Az I-55. cikk kimondja, hogy az MFF "biztosítja, hogy az Unió kiadásai rendezett 
formában alakuljanak a saját források keretei között". Ez jelenti annak az elvnek az 
írásbeli elismerését, hogy a pénzügyi előrejelzésnek (valójában az MFF-nek) 
megfelelőnek kell bizonyulnia a Saját Források Törvény megszabta határokon belül 
(amelyeket egy ünnepélyesebb eljárással elfogadott és hatályba léptetett törvény 
állapított meg) . 

 
7.3. Ami az MFF tartalmát illeti, az Alkotmányt létrehozó Szerződés úgy rendelkezik, 

hogy az "meghatározza a kiadások egyes kategóriáihoz tartozó kötelezettségek 
allokálásának éves felső határait" (I –55. cikk, (1) bek). Ezt erősíti meg újból a III-
402. cikk (1) bek, amely egyben ki is egészíti azzal, hogy az MFF-nek meg kell ezen 
kívül határoznia "a kifizetésekre allokált összegek éves felső határát". Még mindig e 
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bekezdés szerint, a kiadási kategóriák "számát be kell határolni" és "ezeknek meg kell 
felelniük az Unió fő tevékenységi ágazatainak".  

 
7.4. A III-402. cikk (3) bek rendelkezése szerint az MFF "lefektet minden egyéb 

rendelkezést, amely szükséges az éves költségvetési folyamat zökkenőmentes 
működéséhez". Ez azt jelenti, hogy az MFF-et tartalmazó törvénynek nemcsak a jelen 
pénzügyi előrejelzést kell magában foglalnia, hanem azokat a rendelkezéseket is, 
amelyek jelenleg a II. Rész IIA pénzügyi fegyelemről és egyéb szabályokról szóló 
részében találhatók, és amelyeket az intézmények e célra fontosaknak minősítettek. Ez 
azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy legyen egy új IIA, amely kiegészíti az 
MFF-ben foglalt rendelkezéseket. 

 
7.5. Ami az MFF érvénytartamát illeti, az Alkotmányt létrehozó Szerződés úgy 

rendelkezik, hogy "legalább ötéves időszakra kell elkészíteni". A Konvent részletesen 
megvitatta annak lehetőségét, hogy az MFF érvényessége essen egybe mind az EP, 
mind a Bizottság mandátumával, de úgy határozott, hogy ezt gyakorlatilag lehetetlen 
biztosítani. A végül elfogadott megoldás valamennyi rugalmasságot enged. Ha 
megerősítik az 5 éves időszakot, ez azt jelenti minden szinten, hogy minden egyes 
Parlament el tudja fogadni az MFF-et úgy, hogy annak érvényessége az európai 
választások éve +1 évvel kezdődik, és tart a következő választást követő év végéig. Ily 
módon minden egyes Parlament felelős lesz annak az MFF-nek az elfogadásáért, 
amely mandátuma nagyobbik részére érvényes. Ezzel az MFF a pénzügyi megfelelője 
lesz a "törvényhozás politikai keretének", ahogyan ezt néhány hang aposztrofálta a 
Konventben. Itt kell emlékeztetni arra, hogy a korábbi Parlament mandátuma (Wynn 
határozata) 5 évre szólt. 

 
7.6. Az I-55. cikk (3) bek kimondja, hogy "az Unió éves költségvetésének összhangban kell 

lennie a többéves pénzügyi kerettel".  Annak biztosítása érdekében, hogy az Uniónak 
legyen elfogadott költségvetése akkor is, ha az MFF érvényessége lejár, az 
Alkotmányt létrehozó Szerződés III-402. cikk, (4) bek-e úgy rendelkezik, hogy "ha a 
Tanács nem fogadott el új európai törvényt az új pénzügyi keretek meghatározására a 
korábbi pénzügyi keret érvényességének lejártakor, a keret utolsó évére vonatkozó 
plafonok és egyéb rendelkezések érvényességét mindaddig meg kell hosszabbítani, 
amíg az új törvényt el nem fogadták".  

 
Az első évet átmenetinek és kivételesnek kell tekinteni, ha az MFF még nem lépett 
hatályba, a költségvetésben a költségvetési hatóság két karjának kell megállapodni a 
régi Pénzügyi Eljárásra és nem a korábbi költségvetésre alapozott új eljárás 
alkalmazásával. E tekintetben egy új IIA megalkotása elképzelhető, az első év 
eljárásának meghatározása érdekében. 

 
7.7. Ebben a dokumentumban az alábbi sajátos kérdéseket kell tárgyalni: 
 
a) Mi történik akkor, amikor az Alkotmányt létrehozó Szerződés hatályba lép?  
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A Bizottságnak kell javaslatot tennie a III-402. cikk alapján, hogy ideális esetben mit 
kellene elfogadni a költségvetési hatóságnak a következő beszámolási időszak kezdete 
előtt. Még ha meg is állapodnak az új pénzügyi eljárásban az Alkotmányt létrehozó 
Szerződés hatályba lépése előtt, egy IIA más jogi természetű aktus, mint egy törvény. 
Ezért a Bizottságnak törvényjavaslatot kell benyújtania a MFF létrehozására, még 
akkor is, ha a tartalma csak a pénzügyi eljárásban elfogadott megállapodást tükrözi. 
 

b) Az esetleg csak a pillanatnyilag meglevő pénzügyi eljárást tartalmazó IIA 
tekinthető-e egyenértékűnek a MFF-el az éves költségvetés elfogadásának 
céljára? Mi történik, ha nem jött létre előzetes megállapodás? 

 
 Kizárt, hogy a legutolsó pénzügyi eljárást lehessen előző MFF-nek tekinteni a III-402. 

cikk (4) bek alkalmazásában.1  
 

7.8. Szem előtt tartva, hogy ezeket a kérdéseket nem vitatták meg jogi szemszögből, és 
lehetnek bennük ellentmondások, észszerűnek tűnik, hogy a problémát két különböző 
lehetőség fényénél elemezzük: 

 
A) Megállapodást kötöttek az új pénzügyi előrejelzésről az Alkotmányt létrehozó 
Szerződés hatályba lépése előtt: 
 
Mivel az Alkotmányt létrehozó Szerződés úgy rendelkezik, (IV-438. cikk (3) bek) 
"hogy a Közösségi acquis másik új komponense és az Uniós acquis-nak az 
Alkotmányt létrehozó Szerződés hatályba lépése idején meglevő komponense, 
különösen az intézményközi megállapodások, határozatok és megállapodások...szintén 
hatályban tartandók, amíg nem lesznek törölve vagy módosítva", az tűnik célszerűnek, 
hogy az új pénzügyi eljárást tartalmazó IIA-t tekintsék ideiglenesen annak, mint amely 
elegendő keretet képez ahhoz, hogy az éves költségvetést elfogadják, amíg el nem 
fogadnak egy törvényt az MFF-ről, az Alkotmányt létrehozó Szerződés rendelkezései 
szerint;  
 
Mihelyt az Alkotmányt létrehozó Szerződés hatályba lép, a Bizottságnak 

                                                 
1 Az IGC egyes fázisaiban voltak kísérletek arra, hogy  a III-402. cikkbe olyan klauzulást iktassanak be, amely értelmében az 
utolsó pénzügyi eljárást lehetne tekinteni az előző MFF-nek a III-402. cikk (4) bek alkalmazásában. Ez azonban nem sikerült, és a 
végén egy dolog jött ki az IGC-ből, nevezetesen a 26. Nyilatkozat a III-402. cikk (4) bek-ről,1 amelyet az IGC elfogadott, az alábbi 
tartalommal: 
"Az Alkotmányt létrehozó Szerződés III-402. cikk (4) bek-e úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Tanács egyetlen, új pénzügyi 
kereteket létrehozó európai törvényt sem fogadott el a korábbi pénzügyi keretek érvényességének lejártáig, a korábbi keretek 
legutolsó évében hatályos plafonok és egyéb rendelkezések érvényességét kell meghosszabbítani mindaddig, amíg a törvényt el 
nem fogadják. A konferencia azt igazolta, hogy amennyiben 2006. végéig egyetlen, új pénzügyi kereteket létrehozó európai 
törvényt sem fogadnak el, és ha a 2003. április 16-i Csatlakozási Szerződés pénzösszegek allokálásáról rendelkezik az új 
Tagállamok bevezető időszakában 2006. végéig, az alapok juttatását 2007-től ugyanazon kritériumok alkalmazásával kell 
létrehozni, mint az az összes többi tagállam esetében történik."  
Bárhogyan is legyen, szem előtt kell tartani azt, hogy az IGC által elfogadott Nyilatkozat csak azokat a Tagállamokat terheli, akik 
azt aláírták (politikai szóhasználattal, ez nem kötelező erejű nyilatkozat), de nem képezhet olyan jogi előírást, amely korlátozná a 
Parlament hatalmát, amelyet az Alkotmányt létrehozó Szerződés ruházott rá. 
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kezdeményeznie kell az eljárásokat, és javaslatokat kell tennie az új európai törvényre, 
amely esetleg önmagát is bekorlátozná a nem rég elfogadott pénzügyi eljárás 
tartalmának törvényként történő formális elfogadására.  
 

 
B) Ha az új pénzügyi előrejelzésről szóló megállapodást nem kötötték meg (és ha a 
jelenleg hatályos IIA-t hatálytalanították) az Alkotmányt létrehozó Szerződés hatályba 
lépése előtt, az Alkotmányt létrehozó Szerződés 1-55. és III-402. cikkeiben előírt 
eljárás alkalmazandó az MFF-et létrehozó európai törvény megalkotásához a saját 
források határai között. A költségvetést el lehet fogadni éves bázison (esetleg egy 
átmeneti Intézményközi Megállapodáson keresztül).   

 
 
Záró következtetések 
 
8. A fenti érvelés értelmében,. Ha elfogadtak egy új pénzügyi előrejelzést az Alkotmányt 

létrehozó Szerződés hatályba lépése előtt, akkor nincs jelentős átmeneti probléma. Ha 
szükséges, az Intézmények könnyedén „átalakítják” az új pénzügyi eljárási rendet az első 
MFF-é úgy, hogy formálisan elfogadják, mint az MFF-t hatályba léptető törvényt. 
Mindazonáltal érdemes megemlíteni, hogy amennyiben az intézményközi megegyezések 
rendszerét felváltják az MFF-t hatályba léptető törvénnyel, az Intézményeknek nem lesz 
többé módjuk az általuk megállapodott pénzügyi eljárási rend hatálytalanítására, és a múlt 
év plafonjai és egyéb rendelkezései a korábbi MFF-ről minden esetben hatályban 
maradnak mindaddig, amíg egy MFF-et el nem fogadtak.   

 
9. Ha nem jön létre megállapodás az Alkotmányt létrehozó Szerződés hatályba lépése előtt, a 

Bizottság ettől függetlenül köteles lesz beterjeszteni az MFF-t létrehozó európai 
törvényjavaslatát;  

 
10. Ami az éves költségvetést illeti, a III-404. cikkben elrendelt eljárást kell alkalmazni, ha 

nincs MFF, esetleg egy ad-hoc Intézményközi Megállapodással kell meghatározni az 
átmeneti időszak eljárási rendjét. Az előadó figyelmeztet arra, hogy abban az esetben, ha 
nem lehetséges megállapodásra jutni, a III-405.cikk tartalmazza az ideiglenes 
tizenkettedrész mechanizmusára vonatkozó rendelkezéseket. 

 
11. Az előadó szeretné kihangsúlyozni, hogy mindenesetre, a jelenlegi tárgyalások 

eredményei jelentősen fogják befolyásolni az MFF-et létrehozó első európai törvényt:   
 
- vagy ez lesz az új MFF,  
- vagy ez lesz az alapja az új MFF letárgyalásának. 

 
A jövőbeni intézményi kapcsolatokat befolyásolni fogja a következő pénzügyi előrejelzés 
jelenlegi tárgyalásainak eredménye. 
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A 2006-on túli időszak pénzügyi előrejelzéséről szóló alacsony szintű megállapodás 
feltétlenül befolyásolni fogja az első európai törvényt. 
 
Ha a következő pénzügyi előrejelzéseket nem fogadja kedvezően az Európai Parlament, 
akkor, mint ilyen, maradnak meg az Alkotmányt létrehozó Szerződés rendszerében. 
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