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Konstitucijos naujų finansinių nuostatų turinys  
 
 
1. Konstitucine sutartimi įvedami reikšmingi, su Sąjungos finansais susijusių nuostatų 

pakeitimai (vadinamoji „Finansų konstitucija“). Šios nuostatos yra numatytos I dalies VII 
antraštinės dalies („Sąjungos finansai“) 53 – 56 straipsniuose ir yra plėtojamos III dalies VI 
antraštinės dalies („Sąjungos funkcionavimas”) II skyriaus („Finansinės nuostatos”) 402–405 
straipsniuose.  

 
2. Iš esmės šios nuostatos reglamentuoja Sąjungos finansus pagal trijų lygmenų principą: 
 

- Sąjungos ištekliai, 
- finansinės perspektyvos, 
- metinis biudžetas, 

 
3. Pagrindinė naujovė finansinių išteklių lygmeniu yra ta, kad galiojantis sprendimas dėl 

nuosavų išteklių tampa europiniu įstatymu, po to, kai vieningai jį priima Taryba (Europos 
Komisijos siūlymu) po paprastos konsultacijos su Parlamentu. Pagal galiojančią sprendimų 
priėmimo tvarką europinis įstatymas įsigalioja tik po to, kai jį patvirtina valstybės narės 
pagal savo atitinkamus konstitucinius reikalavimus.  

 
Šis įstatymas „nustato nuostatas, susijusias su Sąjungos nuosavų išteklių sistema“ ir „gali 
nustatyti naujas nuosavų išteklių kategorijas arba panaikinti esama kategoriją“. 

 
4. Taip pat nauja yra tai, kad tiek, kiek yra numatyta nuosavų išteklių sistemą apibrėžiančiame 

Tarybos europiniame įstatyme, kuris priimamas kvalifikuota balsų dauguma pritarus Europos 
Parlamentui, nustatomos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės. Tai 
gali potencialiai išplėsti Parlamento vaidmenį nuosavų išteklių srityje, tačiau dėl apribojimo 
(kurį vėlesniu etapu įvedė Tarpvyriausybinė konferencija (TVK)), atsirandančio dėl 
nuorodos į „įgaliojimų perdavimą“, kuris numatytas nuosavų išteklių įstatyme, šio teiginio 
galia stipriai sumažėja.  

 
5. Reikėtų pažymėti, kad metinio biudžeto patvirtinimo procedūra buvo iš esmės pakeista. 

Šiame dokumente užtenka pabrėžti, kad buvo atsisakyta išlaidas skirstyti į privalomąsias ir 
neprivalomąsias, todėl dabar Parlamento biudžetinės galios apima visas išlaidas, ir EP taria 
lemiamą žodį dėl viso biudžeto: biudžetas negali būti patvirtintas be jo sutikimo, tuo būdu 
sustiprinamas biudžetinės procedūros sui generis bendro sprendimų priėmimo pobūdis.  
 

6. Šiuo metu šios procedūros pagrindą sudaro vienas svarstymas kiekvienoje institucijoje, po 
kurio, jei nebuvo pasiekta susitarimo, kviečiamas Taikinimo komiteto posėdis. Tuo atveju, 
jei Taikinimo komitete nepavyko pasiekti susitarimo arba jei abi institucijos atmetė bendrą 
tekstą, Komisija privalo pateikti naują biudžeto projektą (jei reikia, taikoma laikinoji vienos 
dvyliktosios dalies sistema); tas pats nutinka, kai bendrą tekstą atmeta tik EP savo narių balsų 
dauguma. Jei bendrą tekstą atmeta tik Taryba, Parlamentas visų savo narių balsų dauguma ir 
trijų penktadalių atiduotų balsų dauguma gali patvirtinti pirmojo svarstymo pakeitimus. 
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Tačiau tuo atveju, jei reikiamos daugumos nepavyksta pasiekti, patvirtinamas tik svarstomos 
biudžeto eilutės bendrai parengtas tekstas. 

 
7. Finansinės perspektyvos lygmenyje pakeitimai yra dideli. 
 

7.1. Iš pradžių reikėtų paminėti, kad Konstitucijoje įvedama Daugiametės finansinės 
programos (DFP) sąvoka, kuri būdama Konstitucijoje numatyta ir jos reglamentuojama 
teisine kategorija atitinka Finansinės perspektyvos (FP) koncepciją. Iki šiol šios sąvokos 
Europos Sąjungos sutartyse nebuvo. Ji buvo pirmą kartą paminėta Tarpinstituciniame 
susitarime (TIS). Pagal Konstituciją patvirtinama Tarybos europiniu įstatymu, Taryba 
sprendžia vieningai, gavusi Parlamento pritarimą (patvirtintą visų jo balsų dauguma). 
Numatytas „jungiamasis straipsnis“, pagal kurį Europos Vadovų Taryba gali vieningai 
priimti sprendimą, leidžiantį ateityje priimti DFP kvalifikuota balsų dauguma (I-55 
straipsnis, 2 dalis). 

 
Konstitucijos III-402 straipsnio 5 dalis nustato, kad „Finansinei programai skirtos priimti 
procedūros metu Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija imasi visų reikalingų 
priemonių, sudarančių sąlygas sėkmingai užbaigti procedūrą“. Tuo lyg ir užtikrinama, 
kad Parlamento vaidmuo priimant europinį įstatymą, kurio dalis yra DFP, nebūtų visiškai 
pasyvus, pasireiškiantis vien tuo, kad šios procedūros pabaigoje pritariama arba 
nepritariama Tarybos pozicijai.  
  

7.2. I-55 straipsnyje nurodoma, kad DFP „užtikrinama, kad Sąjungos išlaidos būtų planingai 
plėtojamos neviršijant jos nuosavų išteklių“. Tai reiškia raštišką pripažinimą principo, 
pagal kurį finansinėje perspektyvoje (iš tiesų DFP) turi būti tvirtai laikomasi Nuosavų 
išteklių įstatyme numatytų ribų (kurios nustatomos europiniu įstatymu, kurio priėmimo ir 
įsigaliojimo tvarka yra labiau formalizuota). 

 
7.3. Konstitucijoje numatoma, kad Daugiamete finansine programa „nustatomos didžiausios 

metinės lėšos, skirtos finansiniams įsipareigojimams, suskirstytiems pagal išlaidų 
kategorijas, vykdyti“ (I-55 str., 1 dalis). Tai dar kartą patvirtinama III-402 straipsnio 1 
dalyje, kuriame priduriama, kad DFP taip pat nustatoma „didžiausia metinė lėšų suma 
mokėjimų asignavimams vykdyti“. Toje pačioje dalyje dar nurodoma, kad išlaidų 
kategorijų „yra nedaug“ ir „jos atitinka pagrindines Sąjungos veiklos kryptis“. 

 
7.4. II-402 straipsnio 3 dalimi nustatoma, kad DFP „nustato visas kitas sklandžiai metinio 

biudžeto procedūros eigai reikalingas nuostatas“. Tai reiškia, kad europiniame įstatyme, 
kurio dalis yra DFP, apima ne tik dabartinė finansinė perspektyva, tačiau ir TIS II dalies 
nuostatos dėl biudžeto drausmės ir visų kitų taisyklių, kurios, institucijų nuomone, yra šia 
prasme svarbios. Tačiau tai neužkerta kelio naujam TIS sudaryti, kuris papildytų DFP 
nuostatas. 

 
7.5. Konstitucija numato ir DFP trukmę: „Ji priimama mažiausiai penkeriems metams“. 

Konvente buvo plačiai diskutuojama dėl galimybės parengti DFP, kurios trukmė sutaptų 
tiek su EP, tiek su Komisijai kadencijos laikotarpiu, tačiau buvo padaryta išvada, kad to 
praktiškai būtų neįmanoma užtikrinti. Sprendimas, kuris buvo galiausiai priimtas, suteikia 
šiek tiek lankstumo. Jei būtų patvirtintas penkerių metų laikotarpis, tai galėtų, pvz., 
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reikšti, kad kiekvienas Parlamentas galėtų patvirtinti DFP laikotarpiui nuo rinkimų į 
Europos Parlamentą metų +1 iki kitų metų po rinkimų į kitą Europos Parlamentą. Taip 
kiekvienas Parlamentas būtų atsakingas už vienos iš DFP, kuri būtų vykdoma didžiąją 
jam kadencijos laiko dalį, patvirtinimą. Kai kurių Konvento dalyvių tvirtinimu, DFP 
galėtų būti „įstatymų leidybos politinės programos“ finansine išraiška. Reikėtų priminti, 
kad ankstesnysis Parlamentas (Wynn rezoliucija) ragino priimti 5 metų trukmės 
laikotarpį. 

 
7.6. I-55 straipsnio 3 dalimi nurodoma, kad „Sąjungos metinis biudžetas atitinka daugiametę 

finansinę programą“. Siekiant užtikrinti, kad Sąjunga turėtų patvirtintą biudžetą net ir tuo 
atveju, jei DFP laikas pasibaigtų, Konstitucijos III-402 straipsnio 4 dalyje numatoma: 
„Jeigu baigiantis ankstesnei finansinei programai Taryba nepriėmė europinio įstatymo, 
nustatančio naują finansinę programą, iki to įstatymo priėmimo yra pratęsiamos 
ankstesnės programos paskutiniams metams nustatytos viršutinės ribos ir kitos 
nuostatos“. 

 
Pirmieji metai yra laikomi išskirtiniais ir pereinamo pobūdžio metais, ir, jei nėra 
galiojančios DFP, biudžetą suderina abi biudžeto valdymo institucijos pusės, 
vadovaudamosi ne ankstesniu biudžetu, o nauja, senos Finansinės perspektyvos (FP) 
pagrindu parengta procedūra. Šia prasme gali tekti parengti naują TIS, kuris apibrėžtų 
procedūrą pirmiesiems metams.  

 
7.7. Šiame dokumente nagrinėjami šie specifiniai klausimai: 
 
a) Kas nutiks, kai įsigalios Sutartis dėl Konstitucijos?  
 

Komisija, vadovaudamasi III-402 straipsniu, turės pateikti pasiūlymą, kurį idealiu atveju 
prieš prasidedant kitai metinei procedūrai turėtų patvirtinti biudžeto valdymo institucijos. 
Net jeigu dėl naujos Finansinės perspektyvos būtų susitarta prieš įsigaliojant 
Konstitucijai, TIS yra kitos teisinės prigimties aktas nei įstatymas. Todėl Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl naujo europinio įstatymo, kuriuo nustatoma DFP, net ir tuo atveju, 
kai jo turinyje atsispindi vien tik dėl FP pasiektas susitarimas. 
 

b) Ar siekiant patvirtinti metinį biudžetą kaip DFP atitikmuo galėtų būti priimtas TIS, 
kurio dalis yra šiuo metu egzistuojanti FP? Kas nutiks tuo atveju, jei prieš tai 
nepavyks pasiekti susitarimo?  

 
 Mintį, kad siekiant įgyvendinti III-402 straipsnio 4 dalies nuostatas paskutinioji FP būtų 

laikoma ankstesniąja DFP, galima atmesti.1  

                                                 
1 Tam tikru TVK etapu buvo bandoma į III-402 straipsnį įvesti dalį, kuriame, siekiant įgyvendinti III-402 straipsnio 4 dalies nuostatas, 
paskutinė FP būtų laikoma ankstesniąja DFP. Tačiau to nepavyko padaryti, ir galiausiai vienintelis TVK darbo rezultatas buvo 26 
deklaracija dėl III-402 straipsnio 4 dalies1, kurią priėmė TVK ir kurioje teigiama, kad „Konstitucijos III-402 straipsnio 4 dalis 
numato, kad jeigu iki pasibaigiant ankstesnei finansinei programai Taryba nepriėmė europinio įstatymo, iki to įstatymo priėmimo yra 
pratęsiamos ankstesnės programos paskutiniams metams nustatytos viršutinės ribos ir kitos nuostatos. Konferencija pareiškia, kad 
jeigu iki 2006 m. pabaigos Taryba nepriims europinio įstatymo, nustatančio naują finansinę programą, ir tais atvejais, kai 2003 m. 
balandžio 16 d. Stojimo akte numatytas laipsniško įvedimo laikotarpis asignavimų naujoms valstybėms narėms paskirstymui, 
pasibaigiantis 2006 m., lėšų paskirstymas nuo 2007 m. bus nustatomas vadovaujantis tais pačiais visoms valstybėms narėms taikomais 
kriterijais.“ 



 

DT\547357LT.doc 5/6 PE 349.853 

 LT 

 
7.8. Tutint minty, kad šie klausimai dar nebuvo teisine prasme iki galo aptarti ir kad jie gali 

būti gan prieštaringi, būtų racionalu šią problemą analizuoti atsižvelgiant į dvi skirtingas 
galimybes:  

 
A) Dėl naujos finansinės perspektyvos susitariama iki Konstitucijos įsigaliojimo: 
 
Kadangi Sutartyje dėl Konstitucijos (IV-438 straipsnio 3 dalis) numatyta, „kad šios 
Sutarties įsigaliojimo dieną galiojusios kitos Bendrijos ir Sąjungos acquis sudedamosios 
dalys, ypač tarpinstituciniai susitarimai, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 
vyriausybių atstovų priimti sprendimai ir susitarimai ... taip pat išlaiko savo galią, kol 
neišbraukiami arba iš dalies nepakeičiami“, būtų pagrįsta manyti, jog TIS, kurio dalis 
yra FP, galėtų laikinai sudaryti pakankamą pagrindą, suteikiantį galimybę patvirtinti 
metinį biudžetą tol, kol pagal Konstitucijos nuostatas nebus priimtas įstatymas dėl DFP;  
 
Konstitucijai įsigaliojus, Komisija nedelsdama inicijuoja reikiamas procedūras ir pateikia 
pasiūlymus dėl naujo europinio įstatymo, kuriame netgi galėtų būti apsiribojama tuo, kad 
FP, dėl kurios neseniai buvo priimtas susitarimas, turinys būtų formaliai paskelbtas 
įstatymu. 
 

 
B) Jei iki Konstitucijos įsigaliojimo susitarimas dėl naujos finansinės perspektyvos 
nebuvo priimtas (o dabartinis TIS buvo panaikintas), neviršijant nuosavų išteklių yra 
taikoma Konstitucijos I-55 ir III-402 straipsniuose numatyta procedūra, turint mintyje, 
kad bus priimtas europinis įstatymas, kuriuo nustatoma DFP. Biudžetas būtų tvirtinamas 
metams (pereinamuoju Tarpinstituciniu susitarimu).  

 
 
Išvados 
 
8. Atsižvelgiant į šiuos samprotavimus, galima būtų pasakyti, kad jei nauja finansinė 

perspektyva būtų patvirtinta prieš Konstitucijos įsigaliojimą, neturėtų kilti jokių didelių 
pereinamojo pobūdžio problemų. Prireikus atitinkamos institucijos nesunkiai 
„transformuotų“ naująją FP į pirmąją DFP, formaliai priimdamos ją kaip įstatymą, kuriuo 
nustatoma DFP. Tačiau verta paminėti, kad tarpinstitucinių susitarimų sistemą pakeitus 
europinio įstatymo, kuriuo nustatoma DFP, sistema, institucijos nebegalės panaikinti FP, dėl 
kurios buvo susitarusios, ir ankstesniojoje DFP numatytos praeitų metų viršutinės ribos bei 
kitos nuostatos bus bet kuriuo atveju pratęsiamos iki tol, kol bus patvirtinta nauja DFP.  

 
9. Jei iki tol, kol įsigalios Konstitucija, nebus priimtas susitarimas, Komisija vis vien turės 

pateikti pasiūlymą dėl europinio įstatymo, kuriuo nustatoma DFP. 
 

10. Metinio biudžeto atveju, jei nėra DFP, taikoma III-404 straipsnyje numatyta procedūra, 
galiausiai priimant ad hoc Tarpinstitucinį susitarimą, kuriame apibrėžiama pereinamojo 

                                                                                                                                                             
Be to,reikėtų turėti minty, kad TVK priimta deklaracija gali saistyti tik ją pasirašiusias valstybes nares (politine prasme deklaracijos 
neturi teisinės galios), tačiau ji negali sukurti teisinio principo, kuriuo būtų kokiu nors būdu ribojamas Parlamento galių, suteiktų jam 
Sutartimi dėl Konstitucijos, naudojimas. 

 



 

PE 349.853 6/6 DT\547357LT.doc 

LT 

laikotarpio procedūra. Šio dokumento autorius primena, kad tuo atveju, jei neįmanoma 
pasiekti susitarimo, II-405 straipsnyje numatomas laikinas vienos dvyliktosios dalies 
mechanizmas. 

 
11. Šio dokumento autorius norėtų pabrėžti, kad šiuo metu vykstančių derybų rezultatai vis tiek 

turės didelės įtakos pirmam europiniam įstatymui, nustatančiam DFP: 
 
- arba jie taps nauja DFP,  
- arba jie taps derybų dėl naujos DFP pagrindu. 

 
Būsimiems institucijų santykiams įtakos turės vykstančių derybų dėl kitos finansinės 
perspektyvos rezultatai. 
 
Didelio dėmesio nesulaukęs susitarimas dėl finansinės perspektyvos po 2006 m., suprantama, 
turės įtakos pirmam europiniam įstatymui. 
 
Jei kitai finansinei perspektyvai nepritars Europos Parlamentas, ji išliks kaip tokia pagal 
Konstituciją. 
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