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KOKKUVÕTE 

Taustteave 

ELi eelarvet on pärast kümne aasta tagust 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi jõustumist oluliselt 

muudetud. 2009. aastal jõustus Lissabonis kokku lepitud Euroopa Liidu toimimise leping (ELi toimimise 

leping), mis muutis oluliselt Euroopa Liidu institutsioonide omavahelisi volitusi, mis puudutavad 

omavahendeid (eelarve tulud), mitmeaastast finantsraamistikku, millega asendati finantsperspektiiv ja 

nähakse ette keskpika perioodi kuluprogrammid, ning nendes piirides kokku lepitavat aastaeelarvet. 

Ülemaailmse finantskriisi puhkemine 2008. aastal, millele järgnes euroala kriis, tõi kaasa selle, et ELi 

liikmesriikidele avaldati survet kokku hoida ja tekkis surve ka ELi eelarvele. 

Käesolevas ülevaates esitatakse sellest kokkuvõte. Esimeses osas on toodud eelarve struktuuri ja kulude 

ülevaade. Teises osas selgitatakse ELi toimimise lepinguga jõustatud muudatusi. Ülevaade lõpeb 

kokkuvõttega selle kohta, milline on olnud poliitilisest survest põhjustatud kokkuhoiumeetmete mõju 

eelarvele, ja majanduse stabiliseerimise vahendite loomise kohta euroalal. 

 

1. EELARVE STRUKTUUR JA KULUD 

Euroopa Liidu (EL) kulud põhinevad kolmel sambal: i) omavahendid, ii) mitmeaastane finantsraamistik 

ja iii) iga-aastane eelarve. 

1.1. OMAVAHENDID JA KORREKTSIOONID 

ELi eelarve tulud ehk omavahendid on reguleeritud ELi toimimise lepingu artikliga 311, milles on 

sätestatud, et otsuseid tulude kohta võtab nõukogu vastu ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa 

Parlamendiga ja ratifitseerimist igas liikmesriigis, tavaliselt riigi parlamendi poolt. Praegu kehtiv 

omavahendeid käsitlev otsus võeti vastu 2014. aastal ja see jõustus 2016. aastal tagasiulatuvalt alates 

1. jaanuarist 2014. Selles on ette nähtud, et omavahendid moodustavad maksimaalselt 1,2% ELi 

kogurahvatulust, kuigi tegelikkuses on see ligikaudu 1,0% kogurahvatulust. Raha saadakse eelkõige ELi 

välistest tollitariifidest ja iga liikmesriigi käibemaksutulu 0,3%-lisest sissenõudmismäärast. Väike 

summa tuleb ka suhkrumaksudest. Tegelikkuses moodustavad need allikad ELile vajalikest vahenditest 

aastas maksimaalselt 25% (või 0,25% kogurahvatulust), kuid see võib aastati erineda. Ülejäänud summa 

(või ülejäänud osa) koosneb iga liikmesriigi kogurahvatulul põhinevast osamaksust, et jõuda praeguse 

maksete assigneeringute tasemeni, mis mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohaselt peab 

olema 0,95% kogurahvatulust. 
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Näiteks 2015. aastal oli omavahendite kaudu kogutud rahaliste vahendite summa 146 miljardit eurot, 

kulude (maksete) summa aga 145 miljardit eurot, millest tekkis väike ülejääk. 

Samas on kehtestatud hulk korrektsioone või tagasimakseid, mis vähendavad mõne jõuka liikmesriigi 

kogurahvatulu või käibemaksu pealt makstavat summat: 

i) Ühendkuningriigi tagasimakse ehk korrektsioon on 66% Ühendkuningriigi netomaksest 

(Ühendkuningriigi osamaks miinus ELi eelarvest Ühendkuningriigile eraldatud summa). 

Tegelikkuses on see isegi väiksem, sest välised tollitariifid ja suhkrumaksud on arvestusest 

välja jäetud, nagu on välja jäetud ka see protsent ELi kuludest, mis on tehtud EList 

väljaspool eelarve rubriigi 4 („Globaalne Euroopa“) raames, ning kõik ELi 

mittepõllumajanduslikud kulud 13 liikmesriigis, mis ühinesid ELiga alates 2004. aastast. 

Ühendkuningriigi korrektsiooni rahastavad kõik teised liikmesriigid proportsionaalselt oma 

panusega ELi käibemaksupõhise omavahendi summasse; 

ii) „tagasimakse tagasimakselt“: summat, millega Saksamaa, Madalmaad, Austria ja Rootsi 

peaksid osalema Ühendkuningriigi korrektsiooni rahastamises, vähendatakse 75%; 

iii) iga-aastased kindlasummalised tagasimaksed ajavahemikul 2014–2020 Madalmaadele 

(695 miljonit eurot), Rootsile (185 miljonit eurot) ja Taanile (130 miljonit eurot); 

iv) Saksamaalt, Madalmaadelt ja Rootsilt käibemaksu sissenõudmise määra on vähendatud 

0,30%-lt 0,15%-le, s.o poole võrra. Lisaks on vähendatud 0,30%-list sissenõudmismäära 

nende liikmesriikide puhul, kus tarbijakulutused ületavad 50% kogurahvatulust. 

Kuna allahindlusi on omavahel kombineerituna nelja liiki, näevad kõik liikmesriigid ELi eelarvet üha 

enam netosaldo arvutusena: ELi poolsete kulutuste või allahindluste suurendamine võrreldes 

summaga, mis osamaksuna tasutakse. Netosaldo põhimõttega tegelemine oli ka kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma soovituste keskmes (Monti jt 2017). Kasutusele võib võtta ka uusi 

omavahendeid, mis võiksid vähendada kogurahvatulult makstavat protsenti ja tagasimaksete 

nõudmist, kui näidatakse, et ELi kulutused annavad mitmekordistava või piiriülese mõju või läviefekti 

tõttu lisaväärtust või võimaldavad võrreldes liikmesriigi enda tehtavate kulutustega mastaabisäästu. 

1.2. KULUKOHUSTUSED JA MAKSED 

ELi kulutused jagunevad kulukohustusteks ja makseteks. Kulukohustuste ja maksete erinevust 

nimetatakse täitmata kulukohustusteks (RAL – reste à liquider). Kulukohustused on ülempiir, mille 

suhtes EL võtab endale kuluprogrammides virtuaalrahas kohustused. Osa maksetest tasutakse projekti 

alguses, tavaliselt väga kiiresti põllumajanduse või haldusega seotud kulude puhul, mis ei eelda 

kaasrahastamist. Jääk tasutakse projekti lõppedes, kui saaja on tingimused täitnud. Mõned maksed 

tehakse kulukohustuste täitmiseks, mis on võetud mitu aastat varem. Kui saaja ei ole kokkulepitud 

programmi täielikult rakendanud, jäävad rahasummad sageli ka kasutamata. Sel juhul täitmata 

kulukohustused suurenevad. 
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1.3. MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK 

Mitmeaastases finantsraamistikus (ELi toimimise lepingu artikkel 312) nähakse ette ELi eelarve kuluosa, 

kuid tegemist ei ole ELi eelarve endaga, vaid ette nähakse ülemmäärad ehk maksimaalsed kulud, mis 

omakorda jagunevad poliitikavaldkondade kaupa järgmisteks rubriikideks: 1a. konkurentsivõime, 1b. 

ühtekuuluvus, 2. loodusvarad (peamiselt põllumajandus), 3. julgeolek ja kodakondsus, 4. globaalne 

Euroopa, 5. haldus. Mitmeaastases finantsraamistikus on igas rubriigis sätestatud kulukohustuste 

mitmeaastane ja iga-aastane ülemmäär. Maksete ülemmäära kohaldatakse ainult kogukulude, mitte 

iga rubriigi suhtes. 

Mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku esitab Euroopa Komisjon ja nõukogu teeb selle kohta 

ühehäälse otsuse pärast seda, kui Euroopa Parlament on andnud oma nõusoleku. See annab 

parlamendile tegeliku volituse teha ettepanek komisjoniga koos. Seitsmeaastaste perioodide – 2007.–

2013. aasta finantsperspektiivi ja selle järglase, 2014.–2020. aasta finantsraamistiku – kulude jaotus on 

esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Finantsperspektiiv 2007–2013 ja mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020 

  
Finantsperspektiivid 

2007–2013 

Komisjoni 
ettepanek 
2014–2020 

Kokkulepitud 
summad 

2014–2020 

1a. Konkurentsivõime  9% 15% 13% 

1b. Ühtekuuluvus  36% 33% 34% 

2. Loodusvarad  9% 10% 10% 

Põllumajandus  34% 28% 29% 

3. 
Julgeolek/justiitsküsimused  1% 2% 2% 

4. Globaalne Euroopa  6% 7% 6% 

5. Haldus  6% 6% 6% 

Kulukohustused 
kogurahvatulust 

1,05% 
kogurahvatulust 

1,05% 
kogurahvatulust 

1,00% 
kogurahvatulust 

Maksed kogurahvatulust 1,00% 
kogurahvatulust 

1,00% 
kogurahvatulust 

0,95% 
kogurahvatulust 

Maksete summa 972 miljardit eurot 972 miljardit 
eurot 

908 miljardit 
eurot 

NB! 2011. aasta hindades 

Euroopa Komisjon tegi 2011. aastal kooskõlas nõukogu sõnastatud poliitikaga ettepaneku uue 

mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mis on võrdne eelmise finantsperspektiiviga ja mille kohaselt 

kulukohustused moodustavad kogurahvatulust 1,05% ja maksed 1,00%. Alamrubriigi 1a 

(konkurentsivõime) suhtes tehti ettepanek, et kulukohustusi suurendatakse perioodi 2007–2013 9%-lt 

pärast 2013. aastat algavaks perioodiks 15%-le. Komisjon tegi ettepaneku vähendada alamrubriigi 1b 
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(ühtekuuluvus) kulukohustusi 36%-lt 33%-le ja põllumajandusvaldkonna kulukohustusi 2. 

rubriigis 34%-lt 28%-le. Nõukogu jõudis lõpuks ühehäälsele kokkuleppele, et kogukulu vähendatakse 

nii kulukohustuste kui ka maksete osas 5%. Kõnealuse kokkuleppe tingimuste kohaselt kehtestati 

konkurentsivõime kulukohustustena 13%, mis on võrreldes eelmise perioodiga ikkagi suurem, kuid 

väiksem kui see, mida komisjon oli välja pakkunud. Ning kuigi uues mitmeaastases finantsraamistikus 

vähendati ülemmäärasid, suudeti ühtekuuluvuse ja põllumajanduse otsetoetuste rahastamist 

suhteliselt hästi kaitsta ning nende protsenti vähendati vähem, kui komisjon oli välja pakkunud.  

1.4. AASTAEELARVED 

ELi aastaeelarve määratakse kindlaks mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade piires. Eelarves 

lepitakse kulukohustused ja maksed kokku igas rubriigis ja igal eelarvereal. Kui aastaeelarve on eelmise 

eelarveaasta novembris või detsembris kokku lepitud, saab järgmise aasta jooksul heaks kiita 

paranduseelarveid või lisaeelarveid täiendavate kulukohustuste võtmiseks ja maksete tegemiseks. 

Kokkulepitud eelarve ja paranduseelarved moodustavad iga aasta lõpliku eelarve. Perioodi 2007–2016 

kokkulepitud eelarvete ja lõplike eelarvete kulukohustusi ja makseid kajastavad arvnäitajad võib leida 

järgmiselt lingilt1. Näitajaid võrreldakse ka nõukogu ja parlamendi poolt enne kokkuleppe sõlmimist 

hääletatud summadega, et näidata, kumb institutsioon oli oma eelistuste tagamisel edukam. 

Arvud näitavad, et eelarveaastal 2011 ei suutnud Euroopa Parlament tagada oma kulukohustuste ja 

maksete eelistusi ei kokkulepitud eelarves ega paranduseelarvetes. Järgnevatel aastatel oli parlament 

maksete puhul (kuid ainult paranduseelarvetes, mitte algul kokkulepitud eelarves) ja kõigi 

kulukohustuste puhul edukam. See näitab, et nõukogu nõustus vajalike rahaliste vahendite 

eraldamisega, kuid ainult järkjärgult ja vähem silmapaistvate paranduseelarvete kaudu. 2013. aastal 

täitis nõukogu parlamendi nõudmised maksete kohta, et tagada parlamendi nõusolek uue 

mitmeaastase finantsraamistiku suhtes, milles vähendati pikemaajalisi kulutusi 5%. 2014. aasta eelarves 

olidki kulud seoses uue mitmeaastase finantsraamistikuga väiksemad.  

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. LISSABONI LEPINGUST TINGITUD EELARVEVOLITUSTE MUUDATUSED 

Tabelis 2 on esitatud Lissaboni lepingust tulenevad muutused volitustes, mis puudutavad 

omavahendeid, mitmeaastast finantsraamistikku ja aastaeelarvet. 

Tabel 2. Endine olukord versus Lissaboni leping 

Lissaboni lepingu eelne olukord Lissaboni leping 

OMAVAHENDID (EÜ asutamislepingu artikkel 269) OMAVAHENDID (ELTLi artikkel 311) 

Komisjon teeb ettepaneku  
Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse 
Nõukogu teeb ühehäälse otsuse 
Liikmesriikide parlamendid ratifitseerivad 

Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse 
Nõukogu teeb ühehäälse otsuse 
Liikmesriikide parlamendid ratifitseerivad 

 
Rakendamine: kvalifitseeritud häälteenamus 
nõukogus ja Euroopa Parlamendi nõusolek 

FINANTSPERSPEKTIIVID 
(1988. aasta leping) 

MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK 
(ELTLi artikkel 312) 

Komisjon teeb ettepaneku Komisjon teeb ettepaneku 

  
Euroopa Parlament annab nõusoleku enne 
nõukogu otsust 

Nõukogu teeb ühehäälse otsuse Nõukogu teeb ühehäälse otsuse 

Euroopa Parlament kiidab heaks või lükkab tagasi Euroopa Parlament kiidab heaks või lükkab tagasi 

Liikmesriikide parlamendid ratifitseerivad Liikmesriikide parlamendid ei ratifitseeri 

REVERSIOONIPUNKT REVERSIOONIPUNKT 

Eelmise aasta eelarve kasutuselevõtmine 
Eelmise aasta eelarve kasutuselevõtmine 
määramata ajaks 

Komisjon, nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega või Euroopa Parlament võivad 
eelmise aasta eelarve kasutuselevõtmise blokeerida; 
sel juhul tekib kahekordne reversioonipunkt 
(naastakse enne1988. aastat valitsenud ebastabiilse 
olukorra juurde ja eelarve võetakse vastu ainult ühe 
aasta kohta)   
MAKSIMAALNE SUURENDAMISMÄÄR 
(EÜ asutamislepingu artikli 272 lõige 9) 

MAKSIMAALNE SUURENDAMISMÄÄR 
(EÜ asutamislepingu artikli 272 lõike 9 väljajätmine) 

Nõukogu kvalifitseeritud häälteenamus kulutuste 
suurendamiseks üle ülemmäära maksimaalse 
määrani 

Suurendamine üle ülemmäära on võimalik üksnes 
nõukogu ühehäälse otsusega 

Kui nõukogu suurendab vähemalt 50% 
maksimaalsest määrast, võib Euroopa Parlament 
suurendada absoluutse häälteenamusega 
täismäärani   
Nõukogu kvalifitseeritud häälteenamuse + Euroopa 
Parlamendi 3/5 häälteenamusega võib suurendada 
üle maksimaalse määra   
AASTAEELARVE (EÜ asutamislepingu artikkel 272) AASTAEELARVE (ELTLi artikkel 314) 

Esimene lugemine: nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamus 

Esimene lugemine: nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamus 

Euroopa Parlamendi lihthäälteenamus + nõukogu 
blokeeriv vähemus kohustuslike kulude 
vähendamiseks 

Euroopa Parlamendi absoluutne häälteenamus + 
nõukogu kvalifitseeritud häälteenamus muudatuste 
tegemiseks 

Euroopa Parlamendi lihthäälteenamus + nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamus kohustuslike kulude 
suurendamiseks 

Nõukogu blokeeriv vähemus tagasilükkamiseks 
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Euroopa Parlamendi absoluutne häälteenamus + 
nõukogu kvalifitseeritud häälteenamus või Euroopa 
Parlamendi 3/5 enamus mittekohustuslike kulude 
muutmiseks 

  

Euroopa Parlamendi 2/3 enamus tagasilükkamiseks Euroopa Parlamendi lihthäälteenamus 
tagasilükkamiseks 

REVERSIOONIPUNKT (EÜ asutamislepingu artikkel 
273) REVERSIOONIPUNKT (ELTLi artikkel 315) 
Nõukogu määrab kvalifitseeritud häälteenamusega 
kindlaks kohustuslike kulude ajutised 
kaheteistkümnendikud 

Nõukogu teeb kvalifitseeritud häälteenamusega 
ettepaneku kõigi ajutiste kaheteistkümnendike 
kohta 

Nõukogu teeb kvalifitseeritud häälteenamusega 
ettepaneku mittekohustuslike kulude ajutiste 
kaheteistkümnendike kohta  
Euroopa Parlament võib 3/5 häälteenamusega 
suurendada või vähendada mittekohustuslike 
kulude ajutisi kaheteistkümnendikke 

Euroopa Parlament võib absoluutse 
häälteenamusega ajutised kaheteistkümnendikud 
üksnes külmutada 

 

Allikas: Benedetto (2013: 353) 
Kasutatud lühendid: EÜ – Euroopa Ühendused, EP – Euroopa Parlament, KHH – kvalifitseeritud häälteenamusega hääletus, 

ELTL – Euroopa Liidu toimimise leping 

2.1. OMAVAHENDID 

Enne ja pärast Lissaboni lepingut võis ja võib omavahendeid muuta või lisada, kui nõukogu on sellega 

ühehäälselt nõus ja liikmesriigid selle ratifitseerivad. Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse nagu 

enne. 

ELi toimimise lepingu artikliga 311 antakse ettepaneku tegemise volitused komisjoni asemel 

nõukogule. Uute omavahendite rakendamiseks on nüüd vaja nõukogu kvalifitseeritud häälteenamust 

ning Euroopa Parlamendil on võimalus sellega nõus olla või see tagasi lükata. Rakendamisvolitused ei 

ole eriti märkimisväärsed; need piirduvad haldusküsimustega ja võimaldavad omavahendeid (juhul kui 

nendes kokku lepitakse ja siis, kui nendes kokku lepitakse) kiiremini rakendada. 

Omavahendeid käsitlevas otsuses on kindlaks määratud ka tagasimaksed ja korrektsioonid. 

2.2. MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK 

Finantsperspektiivi asemel võeti kasutusele mitmeaastane finantsraamistik, mis peab hõlmama 

vähemalt viit aastat (ELTLi artikli 312 lõige 1). Kuna finantsraamistik on sätestatud alusaktis, on see 

vähem paindlik kui finantsperspektiiv, mida reguleeriti institutsioonidevahelise kokkuleppega. 

Finantsperspektiivi kokkuleppimiseks oli vaja komisjoni ettepanekut, nõukogu ühehäälset otsust ja 

Euroopa Parlamendi nõusolekut. Iga liikmesriik pidi selle ratifitseerima. Kui perspektiivi kehtivusaja 

lõpuks ei olnud uut kokku lepitud, kehtisid kulusummad edasi. ELi kolmest institutsioonist igaühel oli 

aga õigus see peatada ja nõuda, et võetaks uuesti kasutusele kord, mille kohaselt koostatakse eelarve 

ainult ühe aasta kohta (selline kord kehtis enne 1988. aastat, mil lepiti kokku esimene 

finantsperspektiiv).  
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Mitmeaastase finantsraamistiku kohta teeb ettepaneku komisjon. Kui nõukogu on saanud 

parlamendilt nõusoleku, peab ta finantsraamistiku ühehäälselt vastu võtma (ELTLi artikli 312 lõige 2). 

Sellest võiks järeldada, et parlamendil on õigus teha mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek 

komisjoniga koos. Seda, et iga liikmesriik kokkuleppe ratifitseeriks, enam ei nõuta. Peale selle on olemas 

n-ö sillaklausel, millega antakse Euroopa Ülemkogule õigus otsustada, et ühehäälse otsuse asemel võib 

nõukogu võtta finantsraamistiku vastu kvalifitseeritud häälteenamusega. Kui finantsraamistiku 

kehtivusaja lõpuks ei ole uut kokku lepitud, kehtivad viimase eelarveaasta kulud edasi, nagu see oli ka 

finantsperspektiivi puhul. Õigus, mille kohaselt võisid kolm ELi institutsiooni kokkuleppe kehtivuse 

lõpetada ja nõuda, et eelarve koostataks ainult ühe aasta kohta, Lissaboni lepingu jõustumisest saadik 

enam ei kehti. See soodustab igati status quo säilimist, sest isegi kui õigusaktidega vastu võetud 

kuluprogrammide tähtaeg lõpeb, ei tähenda kokkuleppe puudumine veel, et kulutusi ei tohi teha. 
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Joonis 1. Maksimaalne suurendamismäär vastavalt vana aluslepingu artikli 272 lõikele 9, mis jäeti 2009. aasta Lissaboni lepinguga välja 
 
Komisjon       Kui tegelik suurendamismäär, mille   ... siis võib EP abs häälteenamusega (376 liiget) 
arvutab maksimaalse   nõukogu on MKK jaoks kehtestanud,  suurendada MKKd ekvivalendi võrra, 
suurendamismäära järgmiste  on maksimaalsest määrast 50% kõrgem ... mis vastab 50%-le maksimaalsest määrast 
näitajate alusel: 1. ELi RKT 
muutumise suund, 2. liikmesriikide eelarve 
keskmine muutus 
aastati, 3. inflatsioonitrend 
 
 
või 
 
 
komisjon,      nõukogu kiidab KHHga heaks   EP kiidab 3/5 enamusega heaks  
nõukogu 
ja EP lepivad ühiselt kokku, et 
eelarvet suurendatakse üle maksimummäära 
 
Allikas: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. AASTAEELARVE 

Enne Lissaboni lepingu jõustumist lepiti ELi aastalarve kokku finantsperspektiivi ülemmäärade piires. 

Lissaboni lepingu kehtimise ajal on eelarve vastuvõtmisel järgitud mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärasid. 

Enne Lissaboni lepingu jõustumist jagunesid kulud kohustuslikeks (põllumajandus- ja teatavad 

välispoliitika kulud), mille tegemise kohustus tulenes lepingutest, ja mittekohustuslikeks (suurim osa 

ülejäänud eelarvest). Kohustuslike ja mittekohustuslike kulude eelarvesse kandmise kohta otsuse 

tegemiseks kasutati erinevat menetlust. Kui 1970. aastatel moodustasid mittekohustuslikud kulud 

eelarvest väga väikese osa, siis 2000. aastateks juba enamiku. Tänu sellele sai parlament eelarvet 

rohkem mõjutada, sest mittekohustuslike kulude puhul oli parlamendi otsus kaalukam. 

Mis puudutab kohustuslikke kulusid, siis oli parlamendil enne Lissaboni lepingut õigus võtta 

lihthäälteenamusega vastu nende vähendamise või ümberpaigutamisega seotud muudatusi, mille sai 

blokeerida ainult nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega (Benedetto ja Høyland 2007). Lissaboni 

lepingu jõustumisest alates peab nõukogu eelarveprojekti muutma või selle vastu võtma 

kvalifitseeritud häälteenamusega (artikli 314 lõige 3). Kui parlament soovib teha muudatusi, peab ta 

selleks saavutama ühelainsal lugemisel absoluutse häälteenamuse (artikli 314 lõige 4). Vastasel korral 

loetakse eelarve vastuvõetuks.  

Vana menetluse korral oli nõukogul õigus võtta kohustuslike ja parlamendil mittekohustuslike kulude 

kohta vastu otsus, mis oli teise otsustaja sooviga vastuolus. Parlament võis kahekolmandikulise 

enamusega ka kogu eelarve tagasi lükata. 

Selle asemel kehtib nüüd uus artikkel 314, milles sätestatud menetluse kohaselt tuleb kõiges üksteisega 

kokkuleppele jõuda. See tähendab, et kui kumbki pool eelarvet heaks ei kiida, lükatakse see 

liikmeriikide ja parlamendi esindajatest koosnevas lepituskomitees üldjuhul ühisel kokkuleppel tagasi. 

Lepituskomitees võib kokkuleppe blokeerida nõukogu blokeeriv vähemus, mille tõttu ei saada 

kvalifitseeritud häälteenamust kokku, või parlamendiliikmete lihthäälteenamus. Muudatuste tegemine 

on keerulisem, sest kui kokkuleppele ei jõuta, on kogu eelarve tagasilükkamine väga tõenäoline. Nende 

reeglite tõttu ongi vähem tõenäoline, et kulusummade status quo’d eelarves muudetakse.  

Siin on veel üks probleem. Ei ole küll realistlik, et uue menetluse viimati nimetatud etapid saaksid teoks, 

aga just selle tõttu on parlamendil (kes võib pooldada reformimist) läbirääkimistel võimu vähem ja 

nõukogu liikmete blokeerival vähemusel rohkem. Kui lepituskomitees jõutakse kokkuleppele, on 

parlamendil ja nõukogul võimalik tekst oma viimasel istungil heaks kiita või tagasi lükata. Kui nõukogu 

kiidab teksti heaks, võib parlament selle oma liikmete enamusega ikkagi tagasi lükata (artikli 314 lõike 

7 punkt c). Kui nõukogu lükkab teksti tagasi, aga parlament kiidab selle heaks, siis loetakse ühine tekst 

vastuvõetuks ja parlamendil on kolmeviiendikulise enamusega õigus kinnitada kõik oma algsed 
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muudatusettepanekud (artikli 314 lõike 7 punkt d). „Millisel juhul võiks nõukogu kokku saada 

kvalifitseeritud häälteenamuse, et lükata tagasi tekst, mis kiideti lepituskomitees kvalifitseeritud 

häälteenamusega heaks? Miks peaks nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega üldse toetama 

parlamendi uuesti esitatud muudatusettepanekuid (mille nõukogu oli ju juba tagasi lükanud), selle 

asemel et kiita heaks lepituskomitees kokkulepitud tekst, mille nõukogu oli kvalifitseeritud 

häälteenamusega juba heaks kiitnud?“ (Benedetto ja Høyland 2007: 585-6). Nõukogu ei lükkaks mingil 

juhul tagasi teksti, mille tema delegatsioon on lepituskomitees kokku leppinud. Lepitusmenetluses on 

liikmesriikidest läbirääkijad järeleandmatumad kui parlamendiliikmed. Parlamendidelegatsioon aga 

võib sõlmida nõukoguga esialgse kokkuleppe, teades, et parlamendi täiskogul on õigus see kokkulepe 

tagasi lükata. Kuid väidetavat erakordselt suurt mõjuvõimu, s.o võimalust suruda nõukogu 

meelemuutuse korral läbi kõik oma esialgsed muudatusettepanekud, ei saa parlament mingil juhul 

kasutada, sest nõukogu saab sellise reegli tõttu leppida lepitusmenetlusel kokku ainult selles, mis 

vastab nõukogu liikmetelt kvalifitseeritud häälteenamusega heakskiidu saamise tingimustele. Teine 

võimalus on, et nõukogu blokeeriv vähemus kasutab õigust lükata eelarve tagasi sellega, et 

lepituskomitees lihtsalt ei jõuta kokkuleppele. Just nii juhtus 2010. aasta novembris 2011. aasta 

eelarvega (Benedetto 2013: 358-9). 

Mis saab siis, kui eelarveaasta alguseks ei ole aastaeelarvet kokku lepitud, nagu juhtus 1980. aastatel? 

Kuni aastaeelarve lõpuks kokku lepitakse, võivad nõukogu ja parlament ühe kuu kaupa kokku leppida, 

et eelmise aasta summadest kulutatakse maksimaalselt üks kaheteistkümnendik (EÜ asutamislepingu 

artikkel 273 ja ELTLi artikkel 315), mida nimetatakse ajutisteks kaheteistkümnendikeks. Vana lepingu 

kohaselt pidi nõukogu iga kuu summad kindlaks määrama ja parlament võis mittekohustuslikke 

kulusid suurendada või vähendada, kuid ainult mitmeaastases eelarvepaketis sätestatud ülemmäära 

piires. See tähendab, et parlamendil oli võimalik kogu eelarve blokeerida, aga samas tagada, et tema 

enda prioriteete rahastatakse igakuiselt mittekohustuslike kulude suurendamise kaudu. Lissaboni 

lepingu kohaselt on parlamendil õigus ainult blokeerida summade suurendamine või hääletada 

vähendamise üle, kuid seda õigust on laiendatud kõikidele kuluvaldkondadele. Parlamendil on nüüd 

suurem võim summasid vähendada, kuid suurendamisõigust tal enam ei ole (Benedetto 2013: 360). 

Vana, s.o EÜ asutamislepingu artikli 272 lõike 9 kohaselt oli lubatud mittekohustuslike kulude 

ülemmäärasid ületada, kui parlament kolmeviiendikulise häälteenamusega ja nõukogu kvalifitseeritud 

häälteenamusega nii kokku leppisid. Lissaboni lepinguga jäeti see vana säte (artikli 272 lõige 9) välja. 

Nüüd tohib ülemmäärasid ületada ainult nõukogu ühehäälsel nõusolekul. 

See tähendab, et kuigi kulusid ei pruugita vähendada, on need väiksemad, kui oleksid muidu. 

Parlamendil, kes tavaliselt eelistab, et kulutataks rohkem, ei ole enam õigust suruda läbi 

muudatusettepanekuid kulude kohta, mis varem olid mittekohustuslikud. Ühtlasi ei ole parlamendil 

enam motivatsiooni eelarvet tagasi lükata, sest ajutiste kaheteistkümnendike (ELTLi artikkel 315) puhul 

on tal õigus summasid ainult kas külmutada või vähendada. Nõukogu võib aga olla huvitatud eelarve 

blokeerimisest, sest uue artikli 315 kohaselt on tal õigus tagada, et kulusummad külmutatakse. 
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Nimetatud sätte kohaldamisel on ilmnenud, et iga liikmesriik võib takistada, et kulusid ei suurendataks 

üle mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade. 

2.4. REVERSIOONIPUNKT 

Reversioonipunkt on sarnane status quo'ga, kuid sotsiaalteadustes tähistatakse sellega olukorda, 

milleni jõutakse, kui otsuse tegemata jätmisel ei teki status quo. Hea näide reversioonipunkti 

jõudmisest on aastaeelarve, mida ei saa automaatselt järgmisse aastasse edasi kanda ja milles pooltel 

on õigus teha ühepoolseid muudatusi. 

Eespool kirjeldatut, milles käsitletakse aastaeelarve läbirääkimiste lõpplahendust, mis on jäigem ja 

millega kaasnevad tõenäolisemalt väiksemad kulud, illustreerivad kaks alltoodud joonist, millel on 

võrreldud, kuidas võis ELi aastaeelarve menetlemine lõppeda enne Lissaboni lepingut ja kuidas võib 

menetlus lõppeda nüüd, kui Lissaboni leping kehtib. Institutsioon, kelle soovid jäävad status quo’st või 

reversioonipunktist kõige kaugemale, on kaotaja. Kui eelarve kokku leppimata jätmise tõttu võetakse 

kasutusele eelmise aasta eelarve, võib reversioonipunkt olla samas kus status quo. Kui parlamendi 

soovid jäävad reversioonipunktist kaugemale, jääb ta aastaeelarve üle peetavates vaidlustes kaotajaks.  

Sellise oletusliku asjade käigu korral kehtib eeldus, et Euroopa Komisjon, parlament ja kulutamist 

pooldavad liikmesriigid tahavad suuremaid kulutusi, kuid nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse 

puhul otsustavat kaalu omav Saksamaa soovib kulutada vähem ja Noordwijki rühma kuuluvad 

äärmuslikumad riigid (mida tuntakse ka kui raha parema kasutamise pooldajad) veel vähem. Kuna 

parlament oli kohustatud jääma mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade piiresse, pidi ta 

mittekohustuslikud kulud määrama kindlaks summas, mis on väiksem, kui ta ise eelistanuks, kuid 

suurem, mida soovinuks nõukogu. Vana menetluse puhul asuski mittekohustuslikke kulusid puudutav 

reversioonipunkt just selles kohas (joonis 2). Nõukogu võis kvalifitseeritud häälteenamusega kindlaks 

määrata kohustuslikud kulud ja tõsta mittekohustuslike kulude ülemmäärasid. Mõlemal juhul oli 

võimalik, et kulud on suuremad kui status quo korral. 

Joonis 2. Kui palju soovid reversioonipunktist erinevad — kelle soov jäi peale enne Lissaboni lepingu 
jõustumist? 
 

             RP: KK 
                RP: ülemmäär        RP: MKK 
 
vähem           rohkem 
kulusid          kulusid 
  Noordwijki SQ      KHH            kulutajad        komisjon 
  rühm   otsustavad hääled    ja EP   
 
Allikas: Benedetto (2017: 
Kasutatud lühendid: SQ – status quo, RP – reversioonipunkt, KK – kohustuslikud kulud, MKK – mittekohustuslikud kulud, 

KHH – kvalifitseeritud häälteenamusega hääletus, EP – Euroopa Parlament 
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Nüüd, kui kehtib Lissaboni leping (joonis 3), on reversioonipunkti võimaluse rakendumine tõenäolisem. 

Sel juhul määrab nõukogu kulud kindlaks kvalifitseeritud häälteenamusega ja parlamendil on õigus 

kulusid ainult külmutada, mitte suurendada. Kulude ülemmäära tõstmiseks on vaja nõukogu 

ühehäälset otsust. See tähendab, et kogukulude puhul nihkub reversioonipunkt kohta, mis on ideaalne 

kvalifitseeritud häälteenamuse otsustava hääle jaoks (s.o liikmesriigi jaoks, kelle häälest sõltub, kas 

kvalifitseeritud häälteenamus saadakse kokku või mitte). Noordwijki rühma eelarveskeptikutel on aga 

õigus panna kulude ülemmäära tõstmisele veto, mis tähendab, et ülemmäärade puhul on 

reversioonipunkt samas kus status quo (Benedetto 2017). 

Joonis 3. Kui palju soovid reversioonipunktist erinevad — kelle soov jääb peale pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist? 
          

           RP: ülemmäär      RP: kulud      
 
vähem           rohkem 
kulusid          kulusid 
  Noordwijki SQ  KHH             kulutajad komisjon   
  rühm   otsustavad hääled   ja EP   
 
Allikas: Benedetto (2017) 
Kasutatud lühendid: SQ – status quo, RP – reversioonipunkt, KHH – kvalifitseeritud häälteenamusega hääletus, EP – Euroopa 
Parlament 

Kuigi Lissaboni lepingu tõttu on reversioonipunkti rakendumine tõenäolisem, ei pruugi menetlus 

tingimata selleni viia, sest parlament ja nõukogu võivad jõuda kokkuleppeni. Kuna reversioonieelarve 

oht on reaalne, on teatavatel institutsioonidel aastaeelarve menetlemisel tõenäoliselt rohkem 

mõjuvõimu kui teistel. Eelarveaastatel 2007–2010, mille eelarve võeti vastu eelmiste reeglite alusel, 

erines maksete summa, mille nõukogu ja parlament kumbki esimesel lugemisel heaks kiitsid, 

keskmiselt veidi üle 6%2. 2011. aastast saadik on keskmine erinevus vähenenud 3%ni ja seda ajal, mil 

eelarvepoliitikas on üksmeelt olnud vähem. Sellest võib järeldada, et Euroopa Parlamendi liikmed on 

hakanud hääletama uuele olukorrale vastavalt. 

3. EUROALA KRIIS 

Euroala kriisi algus langes kokku Lissaboni lepingu jõustumisega. Kuigi ELis oli ka neid, kes soovisid 

eelarvesummat suurendada, sest eelarve abil saab hoogustada majandust, jäid peale need, kes soovisid 

kulusid vähendada kooskõlas kokkuhoiupõhimõttega, mida rakendati liikmesriikide eelarves. Noordwijki 

rühma riigid ehk raha parema kasutamise pooldajad selgitasid, et kriisi ajal tuleb raha kokku hoida, ja 

nõudsid, et eelkõige ELi 2011. ja 2012. aasta eelarves tuleb kulusid vähendada. Sama nõudsid nad 2012. 

ja 2013. aastal, kui peeti läbirääkimisi 2014.–2020. aasta finantsraamistiku üle, mille kulusid vähendati 

eelmise perioodiga võrreldes 5%. Kokkuhoiust küll räägiti, kuid 2011. ja 2012. aasta eelarve ei oleks 

saanud olla Euroopa Komisjoni ja parlamendi soovitust palju väiksem ilma eespool nimetatud Lissaboni 

lepingus sätestatud reeglite muutmiseta. Mis puudutab aastaeelarvet, siis vähendati ainult 2014. aasta 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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eelarvet. See tulenes uuest, väiksema mahuga mitmeaastasest finantsraamistikust. 2011. ja 2012. aasta 

eelarvet suurendati, kuid väga tagasihoidlikult. 2013. aasta lõplikku eelarvet suurendati juba rohkem, et 

olla kindel, et parlament kiidab uue, väiksema mahuga mitmeaastase finantsraamistiku heaks. 2014. aasta 

eelarve võeti vastu finantsraamistikuga samal ajal. Kuigi eelarve oli selle tõttu väiksem, oli see siiski 

suurem, kui nõukogu tahtnuks, sest vaja oli tagada, et parlament annaks finantsraamistiku suhtes 

nõusoleku. 

Surve liikmesriikide kulutustele oli väga suur. Samal ajal ei pruukinud lühemaajalisi eesmärke taotlevad 

riigitasandi poliitikud mõista, et ELi eelarvest saab teha investeeringuid, millel on konkureerivate riigi 

tasandi prioriteetidega võrreldes lisaväärtus. Nagu kõrgetasemelise omavahendite töörühma3 aruandest 

(Monti jt, 2017) selgus, kajastavad liikmesriigid ELi eelarvesse tehtavaid omavahendite ülekandeid oma 

raamatupidamisaruannetes sageli kuluna. Majanduslanguse ja riikide kogurahvatulu vähenemise tõttu 

tekkis suurem surve ka kogurahvatulu baasile.  

Rahandusministrid olid nendel aastatel mures Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi kohustuste pärast, 

mille summa oli 60 miljardi eurot (veidi alla poole aastaeelarve summast) ja mis olid täielikult tagatud ELi 

eelarvega. See oli esimene päästefond, milles lepiti kokku 2010. aastal. Finantsturgudelt saadud raha 

laenati kuni 2013. aastani Portugalile ja Iirimaale edasi. Kui nad jätaksid laenu tagasi maksmata, tuleks 

raha võlausaldajatele tagasi maksta ELi eelarvest. Alates 2013. aastast ei ole uusi laene antud, välja arvatud 

2015. aastal Kreekale üheks kuuks antud laen, mis maksti täielikult tagasi. Fond jääb alles seni, kuni 

Portugal ja Iirimaa on laenu tagasi maksnud. 

Rahandusministrid kiidavad heaks ELi eelarve, kuid on seotud ka muude finantskohustustega. Euroala 

riikide riigikassad tagasid kuni 440 miljardi euro ulatuses laenu, mida 2013. aastani anti raskustes 

olevatele euroala liikmetele Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi kaudu. 2013. aastast saadik on fondi alles 

hoitud seetõttu, et sellesse saaks tähtajal tagasimakseid teha. 2013. aastast on fondi asemel kasutusel 

Euroopa stabiilsusmehhanism, millest antakse abi raskustes olevatele euroala riikidele ja 

finantseerimisasutustele. Ka see mehhanism saab raha finantsturgudelt (aga kuni summani, mis on veidi 

suurem kui 700 miljardit eurot) ning ka seda tagatakse euroala riikide riigikassa kaudu. Riigid suhtuvad 

summadesse, mis nad liidu omavahenditesse kogurahvatulu põhjal maksavad, 

enamasti kui kuludesse. Seetõttu avaldab oht, et euroala kohustuste täitmiseks või makseviivituste 

lahendamiseks võetakse raha euroala riigikassadest, endiselt kaudselt halba mõju sellele, kuidas nõukogu 

liikmed ELi eelarve üle otsustamisel käituvad. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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ELi eelarvet on pärast kümne aasta tagust 2007.–2013. aasta finantsperspektiivi 
jõustumist oluliselt muudetud. 2009. aastal jõustus Lissabonis kokku lepitud 
Euroopa Liidu toimimise leping (ELi toimimise leping), mis muutis oluliselt 
Euroopa Liidu institutsioonide volitusi. Ülemaailmse finantskriisi puhkemine 
2008. aastal, millele järgnes euroala kriis, tõi kaasa selle, et ELi liikmesriikidele 
avaldati survet kokku hoida ja tekkis surve ka ELi eelarvele. Käesolevas ülevaates 
esitatakse sellest kokkuvõte. 
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