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Innehållet i de nya finansiella bestämmelserna i konstitutionen 
 
1. Det konstitutionella fördraget introducerar betydelsefulla förändringar av de bestämmelser 

som gäller för unionens finanser (den så kallade ekonomiska konstitutionen). Dessa 
bestämmelser återfinns nu i artiklarna 53 till 56 i avdelning VII (”Unionens finanser”) i 
del I och utvecklas i artiklarna 402 till 405 i kapitel II (”Finansiella bestämmelser”) i 
del III av avdelning VI (”Unionens funktion”). 

 
2. Dessa bestämmelser rör i huvudsak tre olika nivåer av unionens finanser: 

– Unionens resurser. 
– Budgetplanen. 
– Den årliga budgeten. 

 
3. Vad gäller ekonomiska resurser är den främsta förändringen att det nuvarande beslutet om 

egna medel i själva verket blir en lag, som skall antas av rådet med enhällighet (på förslag 
från kommissionen), med enkel rådfrågning av parlamentet. I likhet med vad som för 
närvarande gäller för beslutet skall denna lag inte träda i kraft förrän den har godkänts av 
medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella regler.  

 
 Denna lag ”skall fastställa gränserna för unionens medel” och ”kan inrätta nya 

kategorier av medel eller upphäva en befintlig kategori”. 
 
4. Nytt är även det faktum att, i den mån det föreskrivs i den lag som definierar systemet 

med egna medel, en lag som antas med kvalificerad majoritet av rådet efter godkännande 
av Europaparlamentet skall fastställa genomförandeåtgärder för systemet med egna medel 
i Europeiska unionen. Detta skulle kunna förstärka parlamentets roll när det gäller egna 
medel, men den inskränkning (införd i ett senare skede av regeringskonferensen) som blir 
resultatet av den hänvisning till ”delegering” som föreskrivs i lagen om egna medel 
innebär en kraftig begränsning av densamma.  

 
5. När det gäller den årliga budgeten måste det påpekas att förfarandet för dess antagande 

har förändrats på väsentliga punkter. För detta dokument är det tillräckligt att understryka 
att distinktionen mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter har upphävts och att 
parlamentets budgetbefogenheter följaktligen nu gäller fullt ut för alla utgifter och att 
Europaparlamentet har ett avgörande inflytande på hela budgeten. Ingen budget kan antas 
utan dess samtycke, vilket sålunda förstärker budgetförfarandets unika 
medbeslutandekaraktär.  
 

6. Förfarandet bygger nu på en behandling i varje institution, varefter en 
förlikningskommitté skall sammankallas om man inte har kunnat enas. Om det visar sig 
omöjligt att enas i denna förlikningskommitté eller om båda institutionerna förkastar det 
gemensamma utkastet, skall kommissionen lägga fram ett nytt budgetförslag (om 
nödvändigt tillämpas systemet med provisoriska tolftedelar). Samma sak inträffar om 
Europaparlamentet ensamt förkastar det gemensamma utkastet med majoriteten av sina 
ledamöter. Om rådet ensamt förkastar det gemensamma utkastet kan parlamentet bekräfta 
sina ändringsförslag från förstabehandlingen med majoriteten av sina ledamöter och 
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tre femtedelar av de avgivna rösterna. Om den erforderliga majoriteten inte uppnås 
bekräftas dock det gemensamma utkastet för budgetposten i fråga. 

7. För budgetplanen är förändringarna betydande. 
 

7.1. Till att börja med införs begreppet flerårig finansieringsram av konstitutionen, vilket, 
som en rättslig kategori som föreskrivs av och regleras i konstitutionen, svarar mot 
begreppet budgetplan. Fram till nu har det begreppet inte varit erkänt i fördragen och 
det infördes genom ett interinstitutionellt avtal. Enligt konstitutionen skall den 
fastställas genom en lag utfärdad av rådet, som skall besluta med enhällighet, efter 
godkännande av parlamentet (med majoriteten av dess ledamöter). En 
”övergångsklausul” föreskrivs varigenom Europeiska rådet enhälligt kan besluta att 
den fleråriga finansieringsramen i framtiden skall antas med kvalificerad majoritet 
(artikel I-55.2). 

 
I artikel III-402.5 i konstitutionen anges följande: ”Under hela det förfarande som 
leder till antagandet av finansieringsramen skall Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta att förfarandet 
slutförs.” Detta ger vissa garantier för att parlamentets roll i förfarandet för att anta 
den lag som innehåller den fleråriga finansieringsramen inte enbart innebär att passivt 
säga ja eller nej till rådets ståndpunkt vid slutet av förfarandet. 

 
7.2 I artikel I-55 slås det fast att syftet med den fleråriga finansieringsramen är att 

”säkerställa en regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för de 
egna medlen”. Detta innebär ett skriftligt erkännande av principen att budgetplanen (i 
själva verket den fleråriga finansieringsramen) måste rätta sig efter de gränser som 
föreskrivs i lagen om egna medel (dessa gränser har fastställts i en rättsakt som 
antagits och trätt i kraft enligt formella förfaranden). 

 
7.3 När det gäller den fleråriga finansieringsramens innehåll föreskrivs i konstitutionen 

att den ”skall fastställa beloppen för de årliga taken för åtagandebemyndiganden för 
varje utgiftskategori” (artikel I-55.1). Detta bekräftas i artikel III-402.1, där det 
tilläggs att den fleråriga finansieringsramen även skall fastställa ”det årliga taket för 
anslag för betalningar”. Enligt denna punkt skall utgiftskategorier även vara ”få till 
antalet” och ”motsvara unionens huvudsakliga verksamhetsområden”.  

 
7.4. I artikel III-402.3 föreskrivs att det i den fleråriga finansieringsramen skall anges 

”alla andra bestämmelser som behövs för att det årliga budgetförfarandet skall 
fungera väl”. Detta innebär att den lag som innehåller den fleråriga 
finansieringsramen skall omfatta inte bara den nuvarande budgetplanen, utan även de 
bestämmelser som för närvarande återfinns i del II av det interinstitutionella avtalet 
om budgetdisciplin och alla andra bestämmelser som institutionerna anser vara 
relevanta för detta syfte. Detta utesluter emellertid inte möjligheten av ett nytt 
interinstitutionellt avtal som kompletterar bestämmelserna i den fleråriga 
finansieringsramen. 

 
7.5 När det gäller den fleråriga finansieringsramens varaktighet föreskrivs i 

konstitutionen att den ”skall fastställas för en period på minst fem år”. Konventet 
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diskuterade ingående möjligheten att låta den fleråriga finansieringsramen 
sammanfalla med mandatperioden för både Europaparlamentet och kommissionen, 
men kom fram till att detta i praktiken skulle vara omöjligt. Den lösning som till slut 
accepterades medger en viss flexibilitet. Om en period på fem år bekräftas, skulle det, 
till exempel, kunna innebära att varje parlament kan anta den fleråriga 
finansieringsramen för en period som börjar ett år efter det att ett val till 
Europaparlamentet har hållits och slutar ett år efter följande val. På så sätt skulle varje 
parlament ansvara för att anta en flerårig finansieringsram som skulle löpa under 
huvuddelen av dess mandatperiod. Detta skulle göra det möjligt att låta den fleråriga 
finansieringsramen i överförd ekonomisk bemärkelse vara en ”politisk ram för 
parlamentsperioden” vilket en del försvarade under konventet. Det bör erinras om att 
det föregående parlamentet (Wynns resolution) krävde en varaktighet på fem år. 

 
7.6 I artikel I-55.3 sägs det att ”unionens årliga budget skall respektera den fleråriga 

finansieringsramen”. För att säkerställa att det finns en antagen budget för unionen 
även om den fleråriga finansieringsramen skulle löpa ut föreskrivs det i 
artikel III-402.4 i konstitutionen att ”om rådets europeiska lag om fastställande av en 
ny finansieringsram inte har antagits vid utgången av den period som omfattas av den 
föregående ramen skall giltighetstiden för taken och de övriga bestämmelserna, som 
gäller den föregående periodens sista år, förlängas tills den nya lagen har antagits”.  

 
Det första året skall betraktas som ett undantags- och övergångsår och om den 
fleråriga finansieringsramen inte har trätt i kraft skall budgeten fastställas av de två 
delarna av den budgetansvariga myndigheten med ett nytt förfarande på grundval av 
den gamla budgetplanen och inte på grundval av den föregående budgeten. I detta 
avseende skulle man kunna tänka sig ett nytt interinstitutionellt avtal för att fastställa 
förfarandet för det första året. 

 
7.7. Följande frågor skall vi ta upp i detta dokument: 

 
a) Vad händer när det konstitutionella fördraget träder i kraft?  

 
Kommissionen kommer att vara tvungen att lämna in ett förslag på grundval av 
artikel III-402, som i idealfallet bör antas av budgetmyndigheten innan nästa årliga 
förfarande inleds. Även om man skulle komma fram till en överenskommelse i den 
nya budgetplanen innan konstitutionen träder i kraft så är ett interinstitutionellt avtal 
en rättsakt med en annan rättslig karaktär än en lag. Därför bör kommissionen lägga 
fram ett förslag till lag som inrättar den fleråriga finansieringsramen även om dess 
innehåll endast återspeglar den överenskommelse man kommit fram till om 
budgetplanen. 

 
b) Kan ett eventuellt interinstitutionellt avtal som innehåller den budgetplan som 

då existerar anses som likvärdig med den fleråriga finansieringsramen i syfte att 
göra det möjligt att anta den årliga budgeten? Vad händer om man inte når en 
överenskommelse på förhand? 
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Det kan uteslutas att den senaste budgetplanen skulle betraktas som den föregående 
fleråriga finansieringsramen med avseende på tillämpningen av artikel III-402.4.1  

 
7.8 Med tanke på att dessa frågor ännu inte har diskuterats till fullo i rättsligt hänseende 

och kan vara tämligen kontroversiella, förefaller det rimligt att analysera problemet 
genom att beakta två olika möjligheter: 

 
A) En överenskommelse om den nya budgetplanen nås innan konstitutionen träder i 
kraft. 

 
Eftersom det i det konstitutionella fördraget föreskrivs (artikel IV-438.3) att ”de 
övriga delarna av gemenskapens och unionens befintliga regelverk vid detta fördrags 
ikraftträdande, särskilt de interinstitutionella avtalen, de beslut och avtal ... skall 
också bestå så länge de inte har upphävts eller ändrats”, förefaller det rimligt att anse 
att det interinstitutionella avtal som innehåller den nya budgetplanen provisoriskt 
skulle kunna utgöra ett tillräckligt ramverk så att den årliga budgeten kan antas tills 
en lag med den fleråriga finansieringsramen antas enligt bestämmelserna i 
konstitutionen.  

 
Så snart konstitutionen träder i kraft bör kommissionen inleda förfarandena och lägga 
fram förslag till en ny europeisk lag, som även skulle kunna begränsas till att formellt 
anta innehållet i den nyligen antagna budgetplanen som lag.  

 
B) Om en överenskommelse om den nya budgetplanen inte har nåtts (och om det 
gällande interinstitutionella avtalet har sagts upp) innan konstitutionen träder i kraft 
skall det förfarande som föreskrivs i artiklarna 1-55 och III-402 i konstitutionen, mot 
bakgrund av antagandet av den europeiska lag som inrättar den fleråriga 
finansieringsramen, tillämpas inom gränserna för de egna medlen. Budgeten skulle då 
antas på årlig basis (eventuellt genom ett interinstitutionellt avtal av 
övergångskaraktär).  

 

                                                 
1 Vid ett visst skede av regeringskonferensen gjordes ett försök att införa en punkt i artikel III-402 enligt vilken 
den senaste budgetplanen skulle betraktas som den föregående fleråriga finansieringsramen med avseende på 
tillämpningen av artikel III-402.4. Men detta lyckades inte och det enda som till slut blev resultatet av 
regeringskonferensen var att förklaring 26, om artikel III-402.4, antogs av regeringskonferensen, i vilken 
följande slås fast: 
”I artikel III-402.4, föreskrivs det att om rådet inte har antagit någon europeisk lag om fastställande av en ny 
finansieringsram vid utgången av den period som omfattas av den föregående ramen, skall giltighetstiden för 
taken och de övriga bestämmelser som gäller den föregående periodens sista år förlängas till dess att den nya 
lagen har antagits. Konferensen förklarar att om rådets europeiska lag om fastställande av en ny 
finansieringsram inte har antagits senast vid slutet av 2006, och om det i anslutningsakten av den 16 april 2003 
föreskrivs en övergångsperiod fram till och med 2006 för tilldelningen av anslag till de nya medlemsstaterna, 
kommer tilldelningen av anslag från och med 2007 att fastställas på grundval av att samma kriterier tillämpas 
för alla medlemsstater.”  
Det bör dock beaktas att en förklaring som antagits av regeringskonferensen endast är bindande för de 
medlemsstater som har undertecknat den (i politiska termer, eftersom förklaringar inte är rättsligt bindande) 
men att den inte kan utgöra en rättslig föreskrift som på något vis skulle begränsa parlamentet i dess 
användning av de befogenheter som det konstitutionella fördraget tilldelat det. 
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Slutsatser 
 
8. Enligt detta resonemang borde det inte uppstå några betydande övergångsproblem om den 

nya budgetplanen antas innan konstitutionen träder i kraft. Vid behov skulle 
institutionerna enkelt kunna ”omvandla” den nya budgetplanen i den första fleråriga 
finansieringsramen genom att formellt anta den som den lag som inrättar den fleråriga 
finansieringsramen. Det förtjänar emellertid att nämnas att så snart systemet med 
interinstitutionella avtal ersätts av ett system med en lag som inrättar den fleråriga 
finansieringsramen kommer det inte längre att vara möjligt för institutionerna att säga upp 
den budgetplan de har kommit överens om, och taken och de övriga bestämmelser som 
gäller den föregående periodens sista år kommer i alla händelser att förlängas till dess att 
en ny finansieringsram har antagits.  

 
9. Om man inte har nått en överenskommelse innan konstitutionen träder i kraft kommer 

kommissionen icke desto mindre att vara tvungen att lägga fram förslaget till den 
europeiska lag som inrättar den fleråriga finansieringsramen.  

 
10. När det gäller den årliga budgeten bör det förfarande som föreskrivs i artikel III-404 

tillämpas om det inte finns någon flerårig finansieringsram, eventuellt med ett speciellt 
interinstitutionellt avtal som fastställer förfarandet under en övergångsperiod. 
Föredraganden erinrar om att systemet med provisoriska tolftedelar föreskrivs i 
artikel III-405 om det skulle visa sig omöjligt att nå en överenskommelse. 

 
11. Föredraganden vill framhålla att resultatet av de nuvarande förhandlingarna i alla 

händelser kraftfullt kommer att påverka den första europeiska lag som inrättar den 
fleråriga finansieringsramen:  

 
– Antingen blir resultatet den nya fleråriga finansieringsramen,  
– eller så kommer det att fungera som grundval för förhandlingar om den nya fleråriga 
finansieringsramen. 

 
De framtida institutionella förbindelserna kommer att påverkas av resultatet av de nuvarande 
förhandlingarna om nästa budgetplan. 
 
En överenskommelse med låg profil om budgetplanen efter 2006 kommer säkerligen att ha ett 
inflytande på den första europeiska lagen. 
 
Om nästa budgetplan inte är positiv för Europaparlamentet kommer den att förbli det under 
konstitutionen. 
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