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Vsebina novih finančnih določb Ustave 
 
 
1. Ustavna pogodba prinaša pomembne spremembe določb o financah Unije (tako imenovane 

"finančne ustave"). Te določbe so sedaj predvidene v delu I pod naslovom VII ("Finance 
Unije") v členih 53 do 56, ki so nadalje razviti v delu III, v poglavju II ("Finančne določbe") 
naslova VI ("Delovanje Unije") v členih 402 do 405. 

 
2. Vsebinsko te določbe obravnavajo finance Unije na treh ravneh: 
 

- sredstva Unije 
- finančni načrti 
- letni proračun 

 
3. Na ravni finančnih sredstev predstavlja glavno novost dejstvo, da sedanji sklep o lastnih 

sredstvih dejansko postane zakon, ki ga Svet sprejme soglasno (na predlog Komisije) po 
preprostem posvetovanju s Parlamentom. Tako kot sedanji sklep začne ta zakon veljati šele, 
ko ga odobrijo države članice v skladu s svojimi ustavnimi določbami.  

 
 "Evropski zakon Sveta določi izvedbene ukrepe v zvezi s sistemom lastnih sredstev Unije," in 

"lahko uvede tudi nove kategorije lastnih sredstev ali odpravi obstoječe". 
 
4. Novost predstavlja tudi dejstvo, da se z zakonom Sveta, sprejetim s kvalificirano večino po 

privolitvi Evropskega parlamenta, če je tako predvideno v zakonu o določitvi sistema lastnih 
sredstev, določijo izvedbeni ukrepi za sistem lastnih sredstev Unije. To bi lahko močno 
okrepilo vlogo Parlamenta v zvezi z lastnimi sredstvi, čeprav omejitev (ki jo je kasneje 
postavila medvladna konferenca) na podlagi "prenosa pooblastil", predvidenem v zakonu o 
lastnih sredstvih, to trditev močno omejuje.  

 
5. Kar zadeva letni proračun, je treba opozoriti, da je bil postopek za njegovo sprejetje bistveno 

spremenjen. Za potrebe tega dokumenta je dovolj poudariti, da ni več razlike med obveznimi 
izdatki in neobveznimi izdatki, zato proračunska pooblastila Parlamenta sedaj veljajo v celoti 
za ves proračun, in da ima EP odločilno besedo pri celotnem proračunu; brez njegove 
odobritve proračuna ni mogoče sprejeti. Na ta način se je okrepil "sui generis" značaj 
soodločanja proračunskega postopka. 
 

6. Postopek sedaj temelji na eni obravnavi v vsaki instituciji, po kateri se, če ti nista dosegli 
dogovora, skliče spravni odbor.  Če je tudi spravni odbor neuspešen pri doseganju 
sporazuma, ali če obe instituciji zavrneta skupno besedilo, predloži Komisija nov predlog 
proračuna (po potrebi se uporabi sistem začasnih dvanajstin); enako velja, kadar skupno 
besedilo zavrne le Parlament z večino svojih članov.  Kadar skupno besedilo zavrne le Svet, 
lahko Parlament potrdi svoje spremembe iz prve obravnave z večino svojih članov in tremi 
petinami oddanih glasov. Toda če zahtevana večina v Parlamentu ni dosežena, se skupno 
besedilo potrdi za zadevno proračunsko postavko. 

 
7. 4. Na ravni finančnega načrta je prišlo do pomembnih sprememb. 
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7.1. Ustava uvaja koncept večletnega finančnega okvira (MFF), skladnega s konceptom 

finančnega načrta, kot pravno kategorijo, ki jo določa in ureja Ustava. Pogodbe tega 
koncepta do sedaj niso priznavale, ponovno ga je obudil Medinstitucionalni sporazum. 
Večletni finančni okvir se v skladu z Ustavo sprejme soglasno z zakonom Sveta, za 
katerega je potrebna privolitev Parlamenta (z večino poslancev). Predvidena je tudi 
“premostitvena klavzula”, ki Evropskemu svetu omogoča, da soglasno odloči, da se 
večletni finančni okvir v prihodnosti določi s kvalificirano večino (člen I-55, odstavek 2). 

 
V členu III-402, odstavek 5 Ustave je določeno, da "Evropski parlament, Svet in Komisija 
uvedejo v postopku sprejemanja finančnega okvira vse ukrepe, potrebne za uspešen 
zaključek postopka". S tem je na določen način zagotovljeno, da Parlament v postopku 
sprejemanja zakona, ki zajema večletni finančni okvir, nima le pasivne vloge potrditve ali 
zavrnitve stališča Sveta z "da" ali "ne". 
  

7.2. Člen I-55 določa: "Z večletnim finančnim okvirom se zagotovi, da se odhodki Unije v 
okviru njenih lastnih sredstev izvršujejo na urejen način". To je pisna potrditev načela, da 
mora finančni načrt (oziroma večletni finančni okvir) upoštevati omejitve, predvidene v 
Zakonu o lastnih sredstvih (določene z zakonom, ki je bil sprejet in je začel veljati z 
uradnim postopkom). 

 
7.3. Glede vsebine večletnega finančnega okvira Ustava predvideva: "V njem so določene 

letne zgornje meje glede odobrenih proračunskih sredstev za obveznosti po kategorijah 
odhodkov" (člen I-55, 1). To je ponovno potrjeno v členu III-402, 1, kjer je dodano, da se 
v večletnem finančnem okviru določijo tudi "letne zgornje meje glede odobrenih 
proračunskih sredstev za plačila".  V istem odstavku je nadalje navedeno: "Vrste 
odhodkov, ki so maloštevilne, ustrezajo glavnim področjem dejavnosti Unije".  

 
7.4. Odstavek 3 člena III-402 določa, da večletni finančni okvir "opredeli vse druge določbe, 

potrebne za nemoten potek letnega proračunskega postopka". To pomeni, da zakon, v 
katerem je vsebovan večletni finančni okvir, vključuje ne le sedanji finančni načrt, 
temveč tudi določbe, ki jih sicer zajema Del II Medinstitucionalnega sporazuma o 
proračunski disciplini, in vsa druga pravila, ki so po mnenju institucij pomembne za ta 
namen. Kljub temu s tem ni izključena možnost za sklenitev novega 
medinstitucionalnega sporazuma, ki bi dopolnil določbe iz večletnega finančnega okvira. 

 
7.5. V zvezi s trajanjem večletnega finančnega okvira Ustava predvideva, da "se sprejme za 

dobo najmanj petih let". Konvencija je veliko razpravljala o možnosti sovpadanja 
večletnega finančnega okvira z mandatom tako EP kot Komisije, vendar je prišla do 
sklepa, da v praksi tega ne bi bilo mogoče zagotoviti. Nazadnje je sprejela rešitev, ki 
omogoča nekaj prilagodljivosti. Če bo doba petih let potrjena, bi to lahko na primer 
pomenilo, da bi vsak parlament sprejel večletni finančni okvir za obdobje, ki se začne z 
letom evropskih volitev+1 in zaključi leto dni po naslednjih volitvah. Na ta način bi bil 
vsak Parlament odgovoren za sprejetje večletnega finančnega okvira, ki bi trajal večji del 
njegovega mandata. To bi omogočilo, da bi bil večletni finančni okvir finančni prevod 
"političnega okvira mandata", kot so v času Konvencije zahtevali nekateri. Treba je 
opozoriti, da je prejšnji parlament (resolucija Wynn) pozval k potrditvi dobe petih let. 
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7.6. Odstavek 3 člena I-55 določa: "Letni proračun Unije mora biti pripravljen v skladu z 

večletnim finančnim okvirom".  Z namenom zagotovitve proračuna Unije tudi po izteku 
večletnega finančnega okvira, odstavek 4 člena III-402 Ustave predvideva naslednje: "Če 
Svet do izteka predhodnega finančnega okvira ni sprejel nobenega evropskega zakona o 
določitvi novega finančnega okvira, se zgornje meje in druge določbe, ki ustrezajo 
zadnjemu letu tega okvira, podaljšajo do sprejetja omenjenega zakona."  

 
Prvo leto se obravnava kot izjemno in prehodno leto in če večletni finančni okvir ne 
velja, se o proračunu dogovorita obe veji proračunskega organa z novim postopkom na 
osnovi starega finančnega načrta in ne predhodnega proračuna. V tem pogledu bi se 
postopek za prvo leto lahko določil s sklenitvijo novega medinstitucionalnega sporazuma. 

 
7.7. V tem dokumentu je treba nameniti posebno pozornost naslednjim vprašanjem: 
 
a) Kaj se bo zgodilo, ko bo začela veljati Ustavna pogodba?  
 

Komisija mora v skladu s členom III-402 pripraviti predlog, ki ga proračunski organ v 
najboljšem primeru sprejme pred začetkom naslednjega letnega postopka. Čeprav je 
dogovor o novem večletnem finančnem okviru dosežen pred začetkom veljavnosti 
Ustave, je medinstitucionalni sporazum akt z drugačno pravno naravo kot zakon. 
Komisija zato mora pripraviti predlog zakona o določitvi večletnega finančnega okvira, 
čeprav njegova vsebina zgolj odraža doseženi dogovor o finančnem načrtu. 
 

b) Ali se morebitni medinstitucionalni sporazum, ki vsebuje veljavni finančni načrt, 
lahko enači z večletnim finančnim okvirom in s tem omogoči sprejetje letnega 
proračuna? Kaj se zgodi, če prej ni bil dosežen noben dogovor? 

 
 Možnost, da bi zadnji finančni načrt obravnavali kot predhodni finančni okvir za namene 

člena III-402, 4, je izključena.1 
 

7.8. Glede na to, da se v pravnem pogledu še ni v celoti razpravljalo o teh vprašanjih, ki so 
lahko dokaj sporna, se zdi smiselno problem razčleniti ob upoštevanju dveh različnih 
možnosti: 

 
A) Sporazum o novem finančnem načrtu je dosežen pred začetkom veljavnosti Ustave: 
 

                                                 
1 V določeni fazi medvladne konference je bil izveden poskus, da se v člen III-402 vstavi klavzula, v skladu s katero bi se zadnji 
finančni načrt lahko obravnaval kot predhodni večletni finančni okvir za namene člena III-402,4.  Poskus je bil neuspešen in nazadnje 
je bila edina stvar, dosežena na medvladni konferenci s tem v zvezi, Izjava 26 o členu III-402(4), ki jo je sprejela medvladna 
konferenca in se glasi: 
"Člen III-402 Ustave določa, da če Svet do izteka predhodnega finančnega okvira ni sprejel nobenega evropskega zakona o določitvi 
novega finančnega okvira, se zgornje meje in druge določbe, ki ustrezajo zadnjemu letu tega okvira, podaljšajo do sprejetja 
omenjenega zakona. Konferenca meni, da če Svet do konca leta 2006 ne sprejme nobenega evropskega zakona o določitvi novega 
finančnega okvira in Pristopna pogodba z dne 16. aprila 2003 predvideva vmesno obdobje za dodelitev proračunskih sredstev novim 
državam članicam, ki se izteče leta 2006, se sredstva od leta 2007 vsem državam članicam dodelijo na osnovi enakih kriterijev."  
Upoštevati je treba, da je izjava, ki jo je sprejela medvladna konferenca, zavezujoča le za države članice, ki jo podpišejo (s političnega 
vidika izjave niso pravno zavezujoče), ne more pa predstavljati pravnega instrumenta, ki bi lahko kakorkoli omejila uporabo 
pooblastil, ki so Parlamentu dodeljena z Ustavno pogodbo. 
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Kot predvideva Ustavna pogodba (člen IV-438. 3) “Drugi deli pravnega reda Skupnosti 
in Unije, obstoječi ob uveljavitvi te pogodbe, zlasti medinstitucionalni sporazumi, sklepi 
in sporazumi... prav tako veljajo naprej, dokler niso razveljavljeni ali spremenjeni,” se zdi 
smiselno razmisliti o možnosti, da bi medinstitucionalni sporazum z novim finančnim 
načrtom začasno lahko predstavljal ustrezen okvir in omogočil sprejetje letnega 
proračuna, dokler ni sprejet zakon z večletnim finančnim okvirom v skladu z določbami 
Ustave.  
 
Takoj ko stopi Ustava v veljavo, mora Komisija začeti s postopki in vložiti predloge za 
nov evropski zakon, ki se lahko omeji celo na uradno sprejetje vsebine pred kratkim 
dogovorjenega finančnega načrta kot zakona.  
 

 
B) Če dogovor o novem finančnem načrtu ni bil dosežen (in če je bil veljavni 
medinstitucionalni sporazum odpovedan) pred začetkom veljavnosti Ustave, se uporabi 
postopek, predviden v členu 1-55 in III-401 Ustave, glede sprejetja evropskega zakona o 
določitvi večletnega finančnega okvira v mejah lastnih sredstev. Proračun se sprejme 
vsako leto (po potrebi s prehodnim medinstitucionalnim sporazumom).    

 
 
Zaključek 
 
8. Če bo nov finančni načrt sprejet pred začetkom veljavnosti Ustave, ne bi smelo priti do 

večjih prehodnih težav.  Če bi bilo potrebno, lahko instituciji novi finančni načrt enostavno 
"preoblikujeta" v prvi večletni finančni okvir, tako da ga uradno sprejmeta kot zakon o 
določitvi večletnega finančnega okvira.  Kljub temu je treba omeniti, da institucije, ko bo 
sistem medinstitucionalnih sporazumov nadomeščen z sistemom zakona o določitvi 
večletnega finančnega okvira, finančnega načrta o katerem so se dogovorile, ne bodo mogle 
več odpovedati. Zgornje meje in ostale določbe zadnjega leta predhodnega finančnega okvira 
bodo v vsakem primeru podaljšane, dokler ne bo sprejet nov finančni okvir.    

 
9. Če pred začetkom veljavnosti Ustave ni dosežen noben sporazum, mora Komisija kljub temu 

predložiti predlog evropskega zakona o določitvi večletnega finančnega okvira.  
 

10. Kar zadeva letni proračun, se v primeru, da večletnega finančnega okvira ni, uporabi 
postopek iz člena III-404, po potrebi z ad-hoc sklenjenim medinstitucionalnim sporazumom, 
s katerim se določi postopek za prehodno obdobje. Poročevalec opozarja, da člen III-405 v 
primeru neuspeha pri doseganju sporazuma predvideva uporabo mehanizma začasnih 
dvanajstin. 

 
11. Poročevalec želi poudariti, da bodo rezultati tekočih pogajanj v vsakem primeru močno 

vplivali na prvi evropski zakon o določitvi večletnega finančnega okvira:   
 
- ali bodo postali nov večletni finančni okvir, 
- ali pa bodo služili kot osnova za pogajanja o novem večletnem finančnem okviru. 
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Rezultati tekočih pogajanj o naslednjem finančnem načrtu bodo vplivali tudi na prihodnje 
medinstitucionalne odnose.  
 
Ne zelo pomembni sporazum o finančnem načrtu po letu 2006 bo imel prav gotovo vpliv na prvi 
evropski zakon. 
 
Če naslednji finančni načrt ne bo dobil privolitve s strani Evropskega parlamenta, bo tako ostalo 
tudi v okviru Ustave. 
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