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Obsah nových finančných ustanovení Ústavy  
 
 
1. Ústavná zmluva podstatne mení ustanovenia týkajúce sa finančných prostriedkov 

Spoločenstva (tzv. „Finančná ústava“). Tieto ustanovenia sa teraz upravia v časti I, hlavy 
VII („Financie Únie“), v článkoch 53 až 56, ktoré sú uvedené v časti III, v kapitole II 
(„Finančné ustanovenia") hlavy VI („Fungovanie Únie“), v článkoch 402 až 405. 

 
2. Tieto ustanovenia sa v zásade zaoberajú finančnými prostriedkami Únie na troch 

úrovniach: 
 

- zdroje Únie 
- finančné výhľady 
- ročný rozpočet 
 

3. Na úrovni finančných zdrojov je hlavnou zmenou skutočnosť, že zo súčasného 
rozhodnutia o vlastných zdrojoch sa stal v skutočnosti zákon, ktorý prijme jednomyseľne 
Rada (na návrh Komisie) po porade s Parlamentom. Tak ako to v súčasnosti platí pre 
rozhodnutie, tento zákon nenadobudne platnosť, kým ho neschvália členské štáty v súlade 
s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. 

 
 Tento zákon „upraví ustanovenia, ktoré sa týkajú systému vlastných zdrojov Únie“ a 

„môže zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúce kategórie“. 
 
4. Novou je takisto skutočnosť, ktorá bude upravená v zákone, ktorý určí systém vlastných 

zdrojov, že v zákone Rady, prijatom kvalifikovanou väčšinou po odsúhlasení Európskym 
parlamentom budú upravené vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie. 
Toto môže potenciálne posilniť postavenie Parlamentu pri odsúhlasovaní vlastných 
zdrojov, ale obmedzenie (zavedené neskôr medzivládnou konferenciou (MVK)), 
vyplývajúce z odkazu „na delegáciu“, ktorý je ustanovený v zákone o vlastných zdrojoch, 
silno obmedzuje toto jeho postavenie. 

 
5. Pokiaľ ide o ročný rozpočet, je potrebné poznamenať, že proces jeho prijímania bol 

podstatne zmenený. Na účely tohto dokumentu postačuje zdôrazniť, že sa znížil rozdiel 
medzi povinnými výdavkami a nepovinnými výdavkami a následne sa rozpočtové 
právomoci Parlamentu v súčasnosti vzťahujú na všetky výdavky a že EP má ohľadom 
celého rozpočtu rozhodujúce slovo: bez jeho súhlasu nemôže byť prijatý žiadny rozpočet, 
teda je posilnené spolurozhodovanie „sui generis“ charakteristické pre rozpočtové 
konanie. 
 

6. Konanie v súčasnosti pozostáva z jedného čítania v každej inštitúcii, a ak následne 
nedôjde k dohode, bude zvolaný zmierovací výbor. V prípade, že v zmierovacom výbore 
nedôjde k dohode, alebo ak obidve inštitúcie odmietnu spoločný text, Komisia podá nový 
návrh rozpočtu (ak je potrebné, platí prechodný dvanástinový systém); uvedené platí aj v 
prípade, ak iba EP odmietne spoločný text väčšinou svojich poslancov. Ak iba Rada 
zamietne spoločný text, Parlament môže potvrdiť svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
z prvého čítania väčšinou hlasov svojich poslancov, a to trojpätinovou väčšinou 
odovzdaných hlasov. Ak sa však nedosiahne požadovaná väčšina, spoločný text sa potvrdí 
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pre príslušný rozpočtový riadok. 
 

7. Na úrovni finančného výhľadu sú podstatné zmeny. 
 

7.1. Ústava predovšetkým zavádza koncept viacročného finančného rámca (VFR), ktorý 
zodpovedá konceptu finančného výhľadu, ako právna kategória stanovená a 
regulovaná Ústavou. Až doposiaľ koncept nebol uvedený v zmluvách a vznikol na 
základe medziinštitucionálnej dohody. Podľa Ústavy bude koncept prijatý 
jednomyseľne zákonom Rady, ktorá musí získať súhlas Parlamentu (absolútnou 
väčšinou svojich poslancov). Je stanovená „prekonávacia klauzula“, ktorá Európskej 
rade umožňuje jednomyseľne rozhodnúť, že VFR sa bude v budúcnosti prijímať 
kvalifikovanou väčšinou (článok I- 55, odsek 2). 

 
V článku III- 402, v odseku 5 Ústava špecifikuje že: „v priebehu celého postupu, ktorý 
vedie k prijatiu finančného rámca, prijmú Európsky parlament, Rada a Komisia všetky 
opatrenia potrebné na uľahčenie úspešného ukončenia postupu“. Toto určitým 
spôsobom zaisťuje, že úloha Parlamentu pri postupe v prijímaní právnych predpisov 
týkajúcich sa VFR nie je výlučne pasívna, a teda obmedzená iba na pozitívne či 
negatívne vyjadrenie k stanovisku Rady v závere postupu. 
 

7.2. Článok I-55 stanovuje, že VFR „zabezpečuje, aby sa  výdavky Únie čerpali 
systematickým spôsobom a v medziach jej vlastných zdrojov“. Toto znamená písomné 
uznanie princípu, že finančný výhľad (v skutočnosti VFR) musí dodržiavať limity 
stanovené právnymi predpismi týkajúcimi sa systému vlastných zdrojov (ktoré sú 
uvedené v zákone, ktorý bude prijatý a nadobudne platnosť na základe postupu vyššej 
formálnosti). 

 
7.3. Čo sa týka obsahu VFR, Ústava stanovuje že, „určuje sumy ročných stropov viazaných 

finančných prostriedkov podľa kategórii výdavkov“ (článok I- 55, odsek 1). Toto je 
zdôraznené v článku III- 402, odsek 1, ktorý dodáva, že VFR môže takisto stanoviť 
„ročný strop pre výdavkové rozpočtové prostriedky“. Takisto podľa tohto odseku, 
kategórie výdavkov budú „obmedzené“ a „budú korešpondovať s hlavnými oblasťami 
činnosti Únie“. 

 
7.4. Odsek 3 článku III- 402 uvádza, že VFR „ustanoví akékoľvek iné ustanovenia 

potrebné pre hladký priebeh ročného rozpočtového postupu“. To znamená, že právne 
predpisy upravujúce VFR budú zahŕňať nielen súčasný finančný výhľad, ale takisto 
ustanovenia, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II podčasti IIA o rozpočtovej 
disciplíne a akékoľvek iné pravidlá, ktoré inštitúcie za týmto účelom považujú za 
dôležité. Toto však nevylučuje možnosť začleniť na doplnenie ustanovení 
obsiahnutých v VFR novú podčasť IIA. 

 
7.5. Čo sa týka trvania VFR, Ústava stanovuje že „bude zriadený na obdobie najmenej 

piatich rokov“. Konvent podrobne prerokoval možnosť spojiť VFR s funkčným 
obdobím Európskeho parlamentu aj Komisie, ale došiel k záveru, že v praxi to nie je 
možné zabezpečiť. Riešenie, ktoré bolo prijaté nakoniec, pripúšťa určitú flexibilitu. Ak 
bude potvrdené 5 ročné obdobie, to môže napríklad znamenať, že Parlament môže 
prijať VFR na obdobie začínajúce v roku, v ktorom sa uskutočňujú európske voľby + 



 

DT\547357SK.doc  PE 349.853 

SK 

1 a končiace v roku nasledujúcom za ďalšími voľbami. Takto bude každý parlament 
zodpovedný za prijatie VFR, ktorý bude v platnosti počas väčšej časti jeho funkčného 
obdobia. Toto by mohlo dovoliť VFR byť finančným prenesením „rámcovej politiky 
pre legislatívne obdobie“, ako to počas Konventu obhajovali určité hlasy. Malo by sa 
pripomenúť, že súčasný Parlament (uznesenie Wynn) požadoval 5 ročnú dobu trvania. 

 
7.6. Článok I- 55, odsek 3 stanovuje, že „ročný rozpočet Únie je v súlade s viacročným 

finančným rámcom“.  Za účelom zabezpečenia toho, aby Únia mala prijatý rozpočet aj 
v prípade, že VFR skončí, článok III- 402, odsek 4 Ústavy predpokladá že, „ak nie je 
do konca predchádzajúceho finančného rámca prijatý žiadny európsky zákon Rady, 
ktorým sa určuje nový finančný rámec, stropy a iné ustanovenia zodpovedajúce 
poslednému roku tohto rámca sa predĺžia až do prijatia takéhoto zákona“. 

 
Prvý rok sa považuje za rok výnimočný a prechodný, a ak nie je v platnosti VFR, 
rozpočet bude schválený prostredníctvom dvoch zložiek rozpočtového orgánu 
použitím nového postupu, ktorý je založený na starom FV (finančnom výhľade) a nie 
na predchádzajúcom rozpočte. V tejto súvislosti by mohla byť stanovená nová podčasť 
IIA, aby definovala postup na prvý rok. 

 
7.7. Osobitné otázky, ktoré by mali byť riešené v tomto dokumente:  
 
a) Čo sa stane, ak nadobudne platnosť Ústavná zmluva? 
 

Komisia podá návrh na základe článku III- 402, ktorý by v ideálnom prípade mal byť 
prijatý rozpočtovým orgánom pred začiatkom ďalšieho ročného postupu. Aj keď bude 
nový FV schválený pred nadobudnutím platnosti Ústavy, podčasť IIA je zákonom inej 
právnej povahy ako zákon. Komisia by preto mala predložiť návrh zákona 
zriaďujúceho VFR, aj keď jeho obsah bude iba odrazom dohody dosiahnutej o FV. 
 

b) Môže prípadne podčasť IIA, obsahujúca FV existujúci v súčasnosti, byť 
považovaná za ekvivalent VFR s cieľom dosiahnuť prijatie ročného rozpočtu?  
Čo sa stane, ak sa predtým nedosiahla žiadna dohoda? 

 
 Môže byť vylúčené, že posledný FV bude braný do úvahy tak ako predchádzajúce 

VFR na účely článku III- 402, odsek 41. 
 

                                                 
1 V určitom štádiu medzivládnej konferencie (MVK) došlo k pokusu o zavedenie doložky do článku III- 402, na 
základe ktorej by bol posledný FV považovaný za predchádzajúci VFR na účely článku III- 402, odsek 4. Toto ale 
neuspelo, a nakoniec jedinou vecou, ktorá vzišla z MVK bolo vyhlásenie 26, článku III- 402, odsek 4, prijaté MVK, 
ktoré stanovuje že:  
Článok III- 402, odsek 4 Ústavy stanovuje, že ak nie je do konca predchádzajúceho finančného rámca prijatý žiaden 
európsky zákon Rady, ktorým sa určuje finančný rámec, stropy a iné ustanovenia zodpovedajúce poslednému roku 
tohto rámca sa predĺžia až do prijatia takéhoto zákona. Konferencia stanovuje, že ak do konca roka 2006 nebude 
prijatý žiadny európsky zákon Rady, ktorým sa určuje finančný rámec, a keďže Zmluva o pridružení zo 16. apríla 
2003 stanovuje prechodné obdobie na pridelenie finančných prostriedkov novým členským štátom do konca roka 
2006, rozdelenie fondov od roku 2007 bude založené na základe rovnakých kritérií platných pre všetky členské 
štáty“. 
Je však treba mať na zreteli aj to, že vyhlásenie prijaté MVK môže zaväzovať iba členské štáty, ktoré ho podpísali (z 
politického hľadiska vyhlásenia nie sú záväzné), ale nemôže predstavovať právne pravidlo, ktoré by stanovilo 
Parlamentu akékoľvek obmedzenia, týkajúce sa využívania práv, ktoré sú mu udelené v Ústavnej zmluve. 
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7.8. Majúc na mysli, že tieto otázky doposiaľ neboli po právnej stránke úplne prerokované 
a môžu byť dosť kontroverzné, sa zdá byť rozumné problém analyzovať zvažovaním 
dvoch rozličných možností: 

 
A) dohoda o novom finančnom výhľade sa dosiahne pred tým, ako nadobudne 
platnosť Ústava: 
 
Keďže Ústavná zmluva stanovuje (v článku IV- 438, v odseku 3) „že iné súčasti aquis 
Spoločenstva a Únie, ktoré existujú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, najmä 
medziinštitucionálne dohody, rozhodnutia a dohody ....zostávajú tiež v platnosti pokiaľ 
nedôjde k ich zrušeniu alebo zmene a doplneniu“, zdá sa byť rozumným zobrať do 
úvahy, že podčasť IIA obsahujúca nový FV môže predbežne predstavovať dostatočný 
rámec umožňujúci prijatie rozpočtu, pokiaľ bude prijatý zákon obsahujúci VFR v 
súlade s ustanoveniami Ústavy.           
 
Kým Ústava nadobudne platnosť, Komisia by mala iniciovať postupy a podávať 
návrhy na nové európske právne predpisy, ktoré by sa prípadne mohli obmedziť na 
formálne schválenie obsahu nedávno odsúhlaseného FV ako zákona.      

 
B) Ak sa nedosiahne dohoda o novom finančnom výhľade (a ak je vypovedaná 
súčasná podčasť IIA), pred tým, ako nadobudne platnosť Ústava, postupy uvedené v 
článkoch 1 až 55 a III- 402 Ústavy, vzhľadom na prijatie európskych právnych 
predpisov zriaďujúcich VFR, platia v rámci limitov vlastných zdrojov. Rozpočet by 
mal byť prijatý na ročné obdobie (prípadne na základe prechodnej 
medziinštitucionálnej dohody).   

 
 
Závery 
 
8. V súlade s týmto odôvodnením, ak je nový finančný výhľad prijatý pred nadobudnutím 

platnosti Ústavy, nemali by nastať žiadne významné prechodné problémy. Ak je to 
potrebné, inštitúcie by mohli jednoducho „zmeniť“ nový FV v prvom VFR tým, že ho 
formálne príjmu ako zákon zriaďujúci VFR. Za zmienku stojí, že ak sa raz systém 
medziinštitucionálnych dohôd nahradí zákonom zriaďujúcim VFR, inštitúcie už nebudú 
schopné vypovedať FV, na ktorom sa dohodli a platnosť stropov a iných ustanovení 
posledného roka uvedených v predchádzajúcom VFR bude v každom prípade predĺžená až 
kým nebude prijatý nový VFR.    

 
9. Ak sa pred nadobudnutím platnosti Ústavy nedosiahne žiadna dohoda, Komisia napriek 

tomu bude musieť predložiť návrh európskeho zákona zriaďujúceho VFR; 
 

10. Pokiaľ ide o ročný rozpočet, v prípade neexistencie VFR by mal platiť postup stanovený 
článkom III- 404, prípadne na základe medziinštitucionálnej dohody prijatej ad hoc, aby 
sa definoval postup v prechodnom období. Spravodajca pripomína, že v prípade 
nemožnosti dosiahnuť dohodu, článok III- 405 stanovuje mechanizmus prechodných 
dvanástin.   

 
11. Spravodajca chce zdôrazniť, že v každom prípade budú mať výsledky súčasných rokovaní 



 

DT\547357SK.doc  PE 349.853 

SK 

silný vplyv na prvý európsky zákon zriaďujúci VFR:    
 
- buď sa stanú novým VFR,  
- alebo budú slúžiť ako podklady pre rokovania o novom VFR.  

 
Budúce inštitucionálne vzťahy budú ovplyvnené výsledkom súčasných rokovaní o ďalšom 
finančnom výhľade.  
 
Nízko profilová dohoda o finančnom výhľade po roku 2006 určite ovplyvní prvý európsky 
zákon.  
 
Ak nové finančné výhľady nie sú priaznivé pre Európsky parlament, budú ako také podliehať 
režimu Ústavy. 
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