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Konstitūcijas jauno finanšu nosacījumu saturs  
 
 
1. Konstitucionālais Līgums ievieš būtiskas izmaiņas nosacījumos attiecībā uz Savienības 

finansēm (tā sauktā "Finanšu Konstitūcija"). Tagad šie nosacījumi ir paredzēti I daļas VII 
iedaļā ("Savienības finanses"), no 53. līdz 56. pantam, kuri ir izvērsti III daļā, VI iedaļas 
(Savienības funkcionēšana) II nodaļā ("Finanšu nosacījumi"), no 402. līdz 405. pantam. 

 
2. Pēc būtības šie nosacījumi aplūko Savienības finanses, raugoties no trīs līmeņu pieejas:  
 

- Savienības resursi 
- finanšu perspektīvas  
- ikgadējais budžets  

 
3. Finanšu resursu līmenī galvenais jauninājums ir tanī apstāklī, ka pašreizējais lēmums par 

pašu resursiem patiesībā kļūst par likumu, kuru, vienkārši konsultējoties ar Parlamentu, 
vienprātīgi pieņem Padome (pēc Komisijas ierosinājuma). Kā tas pašlaik notiek ar 
lēmumu, šis likums stājas spēkā tikai pēc tam, kad to saskaņā ar attiecīgajām 
konstitucionālajām prasībām ir apstiprinājušas dalībvalstis.  

 
Šis likums "ietver nosacījumus attiecībā uz Savienības pašu resursu sistēmu" un "var 
noteikt jaunas pašu resursu kategorijas vai atcelt kādu esošo kategoriju". 

 
4. Jauns ir arī fakts, ka tik lielā mērā, cik likumā ir paredzēta pašu resursu sistēmas 

definēšana, Padomes likums, kurš pieņemts ar kvalificēto balsu vairākumu pēc Eiropas 
Parlamenta vienprātīgas piekrišanas, nosaka Savienības pašu resursu sistēmas ieviešanas 
pasākumus. Tas var potenciāli paplašināt Parlamenta lomu attiecībā uz pašu resursiem, 
taču ierobežojums (IGC ieviestais), kurš izriet no atsauces uz likumā paredzēto 
"deleģēšanu", būtiski ierobežo šo apgalvojumu.  

 
5. Attiecībā uz ikgadējo budžetu jāpiezīmē, ka tā pieņemšanas procedūra ir tikusi būtiski 

mainīta. Šī dokumenta uzdevumiem ir pietiekami uzsvērt, ka vairs netiek nodalīti obligātie 
un neobligātie izdevumi, kā rezultātā tagad Parlamenta budžeta līdzekļu pilnvaras pilnā 
mērā attiecas uz visiem izdevumiem un EP pieder izšķirošais vārds visos ar budžetu 
saistītos jautājumos: budžets nevar tikt pieņemts bez Parlamenta piekrišanas, tādējādi 
pastiprinot budžeta līdzekļu procedūras "sui generis" codecision raksturu. 
 

6. Tagad procedūra ir balstīta uz vienu lasījumu katrā institūcijā, pēc kura, ja netiek panākta 
vienošanās, tiek sasaukta Samierināšanas komiteja. Gadījumā, ja šajā Samierināšanas 
komitejā neizdodas panākt vienošanos vai arī ja abas institūcijas noraida kopējo tekstu, 
Komisija iesniedz jaunu budžeta projektu (ja nepieciešams, tiek piemērota divpadsmitās 
daļas sistēma); tas pats notiek arī tādā gadījumā, ja EP viens pats ar tā locekļu vairākumu 
noraida kopējo tekstu. Ja Padome viena pati noraida kopējo tekstu, Parlamentam ar tā 
locekļu vairākumu un trim piektdaļām nodoto balstu ir tiesības apstiprināt tā pirmā 
lasījuma labojumus. Tomēr, ja nepieciešamais vairākums nav sasniegts, kopējais teksts 
tiks apstiprināts budžeta rindai, par kuru ir runa.  
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7. Finanšu perspektīvas līmenī izmaiņas ir būtiskas. 
 

7.1. Sākumā Konstitūcija ievieš Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) konceptu, kurš kā 
Konstitūcijas paredzēta un uzraudzīta legāla kategorija atbilst Finansiālās perspektīvas 
konceptam. Līdz šim brīdim šis koncepts nav ticis atzīts līgumos un ir iedzīvināts 
Starpinstitucionālajā līgumā. Saskaņā ar Konstitūciju, tas tiks pieņemts ar vienprātīgi 
pieņemtu Padomes likumu, kuram jāiegūst Parlamenta piekrišana (ar tā locekļu 
vairākumu). Tiek paredzēts "savienošanas klauzula", kas ļauj Eiropas Padomei 
vienprātīgi nolemt, ka DFS turpmāk tiks pieņemts, pamatojoties uz kvalificēto balsu 
vairākumu (I-55. panta 2. punkts). 

 
III-402. panta 5. punktā Konstitūcija nosaka, ka "Finanšu shēmas pieņemšanas 
procedūras laikā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai veicinātu sekmīgu procedūras izpildi". Tas zināmā mērā nodrošina to, 
ka likuma, kurš ietver DFS, pieņemšanas procedūras laikā Parlamentam netiek iedalīta 
pilnībā pasīva loma, procedūras noslēgumā vienkārši pasakot jā vai nē Padomes 
ieņemtajai nostājai.  
  

7.2. I-55. pants nosaka, ka DFS "nodrošina to, ka Savienības izdevumi tiek veikti 
godprātīgi un pašu resursu robežās". Tas nozīmē, ka rakstiski tiek atzīts princips, 
atbilstoši kuram finansiālajai perspektīvai (patiesībā DFS) ir jāievēro Pašu resursu 
likumā paredzētās robežas (noteiktas ar likumu, kurš tiek pieņemts un stājas spēkā 
saskaņā ar augstāku pilnvaru procedūru) . 

 
7.3. Attiecībā uz DFS saturu Konstitūcija paredz, ka tā "nosaka saistību apropriāciju gada 

maksimālo apjomu katrai izdevumu kategorijai" (I –55. pants, 1). Tas tiek vēlreiz 
apstiprināts III-402. panta 1. punktā, kurš papildina, ka DFS nosaka arī "gada 
maksimālo apjomu maksājumu apropriācijām". Saskaņā ar šo punktu, izdevumu 
kategorijas ir "skaitā ierobežotas" un "atbilst Savienības galvenajiem darbības 
sektoriem".  

 
7.4. III-402. panta 3. punkts nosaka, ka DFS "paredz visus citus noteikumus, kas 

nepieciešami ikgadējās budžeta procedūras sekmīgai izpildei". Tas nozīmē, ka DFS 
ietverošais likums ietver ne tikai pašreizējo finanšu perspektīvu, bet arī nosacījumus, 
kuri šobrīd ir norādīti SIL II daļā par budžeta līdzekļu kārtību un citus nosacījumus, 
kurus institūcijas atzīst par šim mērķim atbilstošiem. Tas tomēr neizslēdz iespēju, ka 
varētu tikt izstrādāts jauns SIL, lai papildinātu DFS ietvertos nosacījumus  

 
7.5. Atttiecībā uz DFS ilgumu Konstitūcija paredz, ka tā "tiek noteikta vismaz uz pieciem 

gadiem". Konvencijā pēc būtības ir aplūkota iespēja saskaņot DFS gan ar RP, gan 
Komisijas pilnvarām, taču secinājums ir tāds, ka praksē ir neiespējami to nodrošināt. 
Beidzot pieņemtais risinājums paver elastīgas pieejas iespēju. Ja tiek apstiprināts 5 
gadu periods, tas var nozīmēt, piemēram, ka katrs Parlaments var pieņemt DFS uz 
periodu, kas sākas Eiropas vēlēšanu gadā+1 un beidzas gadā, kas seko nākamajām 
vēlēšanām. Šādā veidā katrs Parlaments būtu atbildīgs par DFS pieņemšanu, kuras 
darbības laiks sakristu ar lielāko daļu Parlamenta pilnvaru laiku. Tas savukārt padarītu 
DFS par "politikas shēmas likumdevējām iestādēm" tulkojumu finanšu izteiksmē, kā 
bija dzirdami daži izteikumi Konvencijas laikā. Šeit būtu jāatgādina, ka iepriekšējais 
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Parlaments (Vinna rezolūcija) pieprasīja 5 gadu darbības laiku. 
 

7.6. I-55. panta 3. punkts nosaka, ka "Savienības ikgadējam budžetam ir jābūt saskaņā ar 
daudzgadējo finanšu shēmu".  Lai nodrošinātu, ka Savienības budžets tiek pieņemts arī 
tad, ja DFS darbības laiks ir beidzies, Konstitūcijas III-402. panta 4.  punkts paredz: 
"Ja Padome līdz iepriekšējās finanšu shēmas beigām nav pieņēmusi eirolikumu, kurā 
paredzēta jauna finanšu shēma, maksimālo apjomu un citus noteikumus, kas atbilst 
attiecīgās shēmas pēdējam gadam, turpina piemērot līdz šāda likuma pieņemšanai".  

 
Pirmais gads tiek uzskatīts par izņēmuma un pārejas gadu un, ja DFS nav stājusies 
spēkā, budžets tiek pieņemts, vienojoties divām budžeta lēmējinstitūcijām, ar jaunu 
procedūru, kuras  pamatā ir vecā FP, un nevis iepriekšējais budžets. Šajā sakarā par 
tikt paredzēts jauns SIL, lai noteiktu procedūru pirmajam gadam.  

 
7.7. Konkrēti jautājumi, uz kuriem šajā dokumentā jāatbild, ir: 
 
a) Kas notiek, Konstitucionālajam Līgumam stājoties spēkā?  
 

Komisijai būs jāiesniedz uz III-402. panta balstīts priekšlikums, kuru ideālajā 
gadījumā būtu jāpieņem budžeta lēmējinstitūcijai līdz nākamās ikgadējās procedūras 
sākumam. Pat, ja vienošanās par jauno FP tiek panākta pirms Konstitūcija stājas 
spēkā, SIL ir atšķirīgas juridiskās dabas akts nekā likums. Tādēļ Komisijai vajadzētu 
iesniegt likuma priekšlikumu DFS noteikšanai pat tādā gadījumā, ja tā saturs tikai 
atspoguļo par FP panākto vienošanos.  
 

b) Vai potenciālais SIL, kurā ietverta šobrīd pastāvošā FP var tikt uzskatīts par 
DFS ekvivalentu tādā ziņā, ka tas ļautu pieņemt ikgadējo budžetu? Kas notiek, ja 
līdz tam nav panākta vienošanās? 

 
 Var būt izslēgta iespēja, ka pēdējā FP tiek uzskatīta par iepriekšējo DFS, lai īstenotu   

III-402. panta 4. punkta mērķus 1.  
 

7.8. Paturot prātā, ka šie jautājumi pagaidām nav detalizēti aplūkoti no juridiskā viedokļa 
un tie var izrādīties diezgan polemiski, šķiet pamatoto analizēt šo problēmu, apsverot 
divas atšķirīgas iespējas: 

 
A) Vienošanās par jauno finanšu perspektīvu tiek panākta pirms Konstitūcijas stājas 
spēkā: 
 

                                                 
1 Noteiktā IGC stadijā radās mēģinājums ieviest III-402. pantā nosacījumu, saskaņā ar kuru iepriekšējā DFS tiktu uzskatīta par 
pēdējās FP pamatu, lai īstenotu III-402. panta 4. punkta mērķi. Taču tas neizdevās, un beigās vienīgā lieta, kas radās no IGC, bija 
IGC pieņemtās 26. Deklarācijas III-402. panta 4. punkts, kurš nosaka, ka: 
"Konstitūcijas III-402. panta 4. punkts nodrošina, ka gadījumā, ja Padome līdz iepriekšējās finanšu shēmas beigām nav pieņēmusi 
eirolikumu, kurā paredzēta jauna finanšu shēma, maksimālo apjomu un citus noteikumus, kas atbilst attiecīgās shēmas pēdējam 
gadam, turpina piemērot līdz šāda likuma pieņemšanai. Konference nosaka, ka gadījumā, ja Padome nepieņem eirolikumu, kurā 
paredzēta jaunā finanšu shēma, līdz 2006. gada beigām, un tā kā 2003. gada 16. aprīļa Samierināšanas Līgums nodrošina 
pakāpenisku periodu apropriāciju piešķiršanai dalībvalstīm, kurš beigsies 2006. gadā, fondu piešķiršana no 2007. gada tiks 
noteikta, balstoties uz vienotiem kritērijiem visām dalībvalstīm."  
Jebkurā gadījumā, ir nepieciešams paturēt prātā, ka IGC pieņemta Deklarācija var tikai ieteikt dalībvalstīm turēties pie tās 
(izsakoties politiskā izteiksmē, deklarācijas nav juridiski saistošas), taču nevar dot juridisku rīkojumu, kurš noteiktu jebkādus 
ierobežojumus Parlamenta pilnvaru izmantošanai, kuras tam piešķirtas, pamatojoties uz Konstitucionālo Līgumu.  
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Tā kā Konstitucionālais Līgums paredz (IV-438. panta 3. punkts) "ka arī citas 
Komisijas un Savienības acquis sastāvdaļas, kas pastāv laikā, kad šis Līgums stājas 
spēkā, jo īpaši starpinstitucionālie līgumi, lēmumi un nolīgumi .paliek spēkā līdz to 
svītrošanai vai grozīšanai", šķiet pamatoti apsvērt, ka SIL, kurā ietverta jaunā FP, 
provizoriski varētu noteikt pietiekamu shēmu, kas ļautu pieņemt ikgadējo budžetu līdz 
laikam, kad saskaņā ar Konstitūcijas nosacījumiem spēkā stājas likums par jauno DFS;   
 
Tiklīdz Konstitūcija stājas spēkā, Komisija varētu uzsākt procedūras un iesniegt 
priekšlikumus jaunajam eirolikumam, kurš varētu pat ierobežot pats sevi līdz formālai 
likuma spēka piešķiršanai pēdējai apstiprinātajai FP.  
 

 
B) Ja vienošanās par jauno finanšu perspektīvu netiek panākta (un ja esošais SIL ir 
denonsēts) līdz Konstitūcijas spēkā stāšanās brīdim, tiek piemērota Konstitūcijas 1-55. 
pantā un III-402. pantā paredzētā procedūra, ņemot vērā eirolikuma pieņemšanu, kurš 
nosaka DFS pašu resursu ietvaros. Budžets tiek pieņemts ikgadējā kārtībā (iespējams, 
piemērojot pārejas Starpinstitucionālo Līgumu).  

 
 
Secinājumi 
 
8. Saskaņā ar iepriekš minētajiem spriedumiem, nevajadzētu rasties būtiskām pārejas 

problēmām, ja jaunā finanšu perspektīva tiek pieņemta pirms Konstitūcijas spēkā stāšanās. 
Nepieciešamības gadījumā institūcijas var viegli "pārveidot" jauno FP par pirmo DFS, 
formāli pieņemot to kā likumu, kurš nosaka DFS. Tomēr ir vērts pieminēt, ka, 
starpinstitucionālās vienošanās sistēmas aizvietošanas gadījumā ar citu sistēmu, 
respektīvi, likumu, kurš nosaka DFS, institūcijas vairs nespēs denonsēt FP, par kuru tās 
vienojušās, un maksimālie apjomi, kā arī citi iepriekšējās DFS pēdējā gada nosacījumi 
jebkurā gadījumā tiks palielināti līdz jaunas DFS pieņemšanai.  

 
9. Ja vienošanās netiek panākta līdz Konstitūcijas spēkā stāšanās brīdim, Komisijai jebkurā 

gadījumā būs jāiesniedz priekšlikums eirolikumam par DFS noteikšanu;  
 

10. Attiecībā uz ikgadējo budžetu gadījumā, ja nav DFS, tiek piemērota III-404. pantā 
paredzētā procedūra, iespējams, ar speciālu Starpinstitucionālo līgumu, kurš nosaka 
procedūru pārejas periodā. Referenta atgādina, ka gadījumā, ja nav iespējams panākt 
vienošanos, III-405. pants paredz divpadsmitās daļas piemērošanas kārtību.  

 
11. Referents vēlas uzsvērt, ka jebkurā gadījumā pašreizējo sarunu rezultātiem būs būtiska 

ietekme uz pirmo eirolikumu, kurš nosaka DFS:  
 
- vai nu tiks izveidota jaunā DFS,   
- vai arī šie rezultāti kalpos kā pamats, vienojoties par jauno DFS.  

 
Pašreizējo sarunu par turpmāko finanšu perspektīvu rezultāti ietekmēs nākotnes 
institucionālās attiecības.  
 
Iecietīga nostāja, vienojoties par finanšu perspektīvu līdz 2006. gadam, pilnīgi noteikti 
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iespaidos pirmo eirolikumu.  
 
Ja nākamās finanšu perspektīvas nebūs labvēlīgas Eiropas Parlamentam, tās tādas saglabāsies 
Konstitūcijas noteiktajā kārtībā.  
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