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Käesoleva dokumendi eesmärk on kirjeldada Euroopa Parlamendi äsja valitud 
liikmetele ja konkreetsemalt eelarvekomisjoni liikmetele iga-aastast eelarvementelust 
parlamendi kuuenda koosseisu ametiajal ning tuua välja teatud poliitilised 
saavutused. 
 
Mõned tehnilised mõisted on esitatud kaldkirjas ja neid selgitatakse dokumendile 
lisatud sõnastikus. 
 
Dokument valmis eelarvekomisjoni sekretariaadi ja eelarvepoliitika osakonna 
koostöös. 
 
Dokument koosneb järgnevast neljast osast: 

 1. osa: Suuremad saavutused – Euroopa Parlamendi panus 
 2. osa: Eelarvemehhanismid iga-aastastes ja mitmeaastastes menetlustes  
 3. osa: Iga-aastane eelarvemenetlus aastatel 2005–2009  
 4. osa: Lisad – üksikasjalikud eelarvenäitajad ja mõisteid sisaldav sõnastik 

 
Üksikasjad ja taustateabe mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) ja iga-
aastase eelarvemenetluse kohta Euroopa Parlamendi kuuenda koosseisu ametiajal 
leiate 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet ja aastate 2005–2009 
eelarvemenetlusi käsitlevast eelarvepoliitika osakonna teostatud eraldi uuringust.  
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Iga-aastaseid eelarvemenetlusi käsitlevates kokkuvõtetes paranduseelarveid ei 
märgita, kuid need on ära toodud lisatud tabelites. Järgnevas tabelis on ära toodud 
iga eelarveaasta käigus vastu võetud paranduseelarvete arv.  
 

Eelarveaasta 2005 2006 2007 2008 
Paranduseelarvete arv 8 6 7 10 
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MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK  
 

Alates 1988. aastast on eelarvemenetlus toimunud institutsioonidevahelise 
kokkuleppega kehtestatud mitmeaastase finantsraamistiku alusel. 

Praegu kehtiv institutsioonidevaheline kokkulepe võeti vastu 17. mail 2006. 
Kokkuleppe eesmärk oli tugevdada eelarvedistsipliini, parandada iga-aastase 
eelarvemenetluse toimimist ja institutsioonidevahelist koostööd eelarveküsimustes 
ning tagada ELi rahaliste vahendite usaldusväärne finantsjuhtimine.  

1. TAUSTATEAVE 

1.1. INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE JA MITMEAASTANE 
FINANTSRAAMISTIK: EDASIMINEK SUJUVAMA IGA-AASTASE 
EELARVEMENETLUSE SUUNAS 

1980ndatele aastatele viidatakse sageli kui eelarvekriisi aastatele ELi tasandil. 
Avalikud vastuolud kahe eelarvepäeva institutsiooni vahel põhjustasid 1980., 1985., 
1986. ja 1988. aasta eelarve hilinenud vastuvõtmise ja ajutise kaheteistkümnendiku 
süsteemi kasutuselevõtmise. 

Seetõttu otsustati luua ELi kuludele raamistik keskpika perioodi (kõigepealt 5, siis 7 
aastat) planeerimisvahendit kasutades, kehtestada eeskirjad dialoogi 
lihtsustamiseks ja lõpptulemusena saada neist raskustest üle.  

Eelarveassigneeringud kiidetakse endiselt heaks ja neid täidetakse aastapõhiselt. 
Samas sai institutsioonidevahelistest kokkulepetest institutsioonidevaheliste suhete 
alus eelarve valdkonnas ja need kokkulepped on kasutuselevõtmisest alates aidanud 
tagada aastaeelarvete õigeaegse vastuvõtmise. Need kokkulepped viisid ka 
mitmeaastaste finantsprogrammide väljatöötamiseni. 

Lissaboni lepingu jõustumisel ei kinnitata mitmeaastaseid finantsraamistikke enam 
ajaliselt piiratud institutsioonidevaheliste kokkulepetega. Sellest saab esmane 
õigusakt (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 312). 

1.2. FINANTSRAAMISTIKUD 

Kui kahe esimese finantsraamistikuga kaasnes omavahendite ülemmäära kasv, siis 
kolmanda ja neljanda (praegu kehtiva) raamistiku puhul see nii ei olnud. 

Iga finantsperspektiiv on kajastanud strateegilisi suuniseid ja olulisemaid poliitilisi 
valikuid: 

1988-1992 (Delors’i I pakett): see pakett oli mõeldud eelarvekriisi lõpetamiseks ja 
ühtse Euroopa akti kohaseks eelarve täitmiseks vajalike vahendite tagamiseks. 

1993-1999 (Delors’i II pakett): see pakett võimaldas kahekordistada 
struktuurifondide mahtu. 

2000-2006 (Agenda 2000): ühenduse eelarve stabiliseeriti ja loodi reservid 
laienemise rahastamiseks. 

2007-2013: selle paketi eesmärk on anda Euroopa Liidule asjakohased vahendid 
ühenduse lisandväärtuse hindamise alusel ja eelarvedistsipliini silmas pidades. 
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2. PRAEGU KEHTIV INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE JA 
MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK (2007–2013) 

2.1 KAKS AASTAT LÄBIRÄÄKIMISI  

Komisjoni teatise esitamisest 2004. aasta alguses kuni institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseni 17. mail 2006 kulus peaaegu 2 aastat liikmesriikide 
vaheliste läbirääkimiste pidamiseks, et jõuda Euroopa Ülemkogul kokkuleppeni 
(detsembris 2005). 

2.2 EUROOPA PARLAMENT LÕI SISEMISED ERISTRUKTUURID 
LÄBIRÄÄKIMISTE ETTEVALMISTAMISEKS 

Euroopa Parlament otsustas luua ajutise komisjoni, mis esitas 2005. aasta mais 
laiaulatusliku ja mitmekülgse raporti (Böge raport). Selles määrati kindlaks Euroopa 
Parlamendi seisukoht läbirääkimistel ning see kiideti 2005. aasta juunis suure 
häälteenamusega heaks. See oli esimene kord, mil Euroopa Parlament kinnitas 
läbirääkimiste seisukoha enne seda, kui nõukogu esitas oma järeldused. Parlamendi 
seisukoht sisaldas nii kvantitatiivseid (rahastamise kogumaht 975 miljardit eurot 
kulukohustustena) kui kvalitatiivseid elemente, nagu rahastamissüsteemi reform, 
eelarve täitmise parandamine ja uuendatud paindlikkusinstrument. Euroopa 
Parlamendi sidus ja kindel seisukoht oli erikomisjonidega tehtud koostöö tulemus. 

Ajutise komisjoni loomine muutis Euroopa Parlamendi kui nõukogu võrdse partneri 
paremini nähtavaks.  

Kokkuleppele jõudmise järel nõukogus 2005. aasta detsembris (847 miljardit eurot, 
mis oli Euroopa Parlamendi juunis võetud seisukohast tunduvalt väiksem) toimus 
2006. aasta alguses neli kolmepoolset kohtumist. Kolm institutsiooni jõudsid 
kokkuleppele 4. aprillil 2006 ja kokkuleppele kirjutati alla 17. mail 2006.  

3. TULEMUS EUROOPA PARLAMENDI JAOKS JA EDASISED MEETMED 

3.1 EUROOPA PARLAMENDI SAAVUTUSED  

Mitmeaastase finantsraamistikuga 2007–2013 nähti ELi kuludeks nendel aastatel 
ette 864,3 miljardit eurot. Kuigi läbirääkimiste tulemusel jäi palju puudujääke 
lahenduseta, oli kokkulepe ainus kompromiss, mille parlament võis läbirääkimiste 
suurusjärku arvestades saavutada.  

Euroopa Parlamendi saavutused väljenduvad tema läbirääkimiste seisukoha aluseks 
oleva kolme samba osas tehtud edusammudes: 

– poliitiliste prioriteetide ja rahastamisvajaduse sobitamine (4 miljardi euro 
suurune kasv ELi tähtsamate poliitiliste ülesannete rahastamiseks; finantsraamistiku 
väliste vahendite, nagu ELi Solidaarsusfondi, Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi, hädaabireservi rahastamine); 

– eelarve struktuuri parandamine suurema paindlikkuse (paindlikkusinstrument, 
vahekokkuvõtted) kaudu;  

– ELi eelarve täitmise kvaliteedi parandamine ja Euroopa Parlamendi 
õiguste säilitamine (finantsmääruse läbivaatamine, ELi eelarve usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitlevad sätted, eelkõige liikmesriikide iga-aastased kokkuvõtted, 
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Euroopa Parlamendi teabe saamise õiguste edendamine ÜVJP-d puudutavates 
küsimustes, parlamendi osalemine vahekokkuvõtete tegemisel). 

Kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga kehtivat finantsraamistikku käsitlevatel 
läbirääkimistel osutus rahastamine ebapiisavaks juba esimesel tegevusaastal. 
Liikmesriigid nõustusid 2007. aastal 2008. aasta eelarve koostamisel järgima 
parlamendi soovitusi eraldada ühenduse täiendavad rahalised vahendid programmile 
Galileo ja Euroopa Tehnoloogiainstituudile ning hiljem toiduainete 
rahastamisvahendile ja ELi toetusena Euroopa majanduse taastamise kava jaoks. 
Need rahastamisvajadused (vastavalt 3,7 miljardit eurot, 1 miljard eurot ja 5 miljardit 
eurot) täideti institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaste vahendite 
kasutuselevõtmisega.  

3.2 EDASISED MEETMED: VAHEKOKKUVÕTE 

Institutsioonidevahelise kokkuleppega seotud kolmandas avalduses kutsuti komisjoni 
üles finantsraamistikku täies mahus läbi vaatama kõiki ELi kulude aspekte (muu 
hulgas ühist põllumajanduspoliitikat) ja vahendeid (sealhulgas Ühendkuningriigi 
tagasimakset) hõlmates ning esitama aruande 2008.–2009. aastal. Selle 
läbivaatamisega peaks kaasnema hinnang institutsioonidevahelise kokkuleppe 
toimimise kohta. 

Euroopa Parlament võttis 25. märtsil 2009 vastu resolutsiooni oma seisukoha 
kinnitamiseks enne komisjoni ettepanekute esitamist. 

Euroopa Parlament nõudis, et vajadus rahastada uusi prioriteete ei tohiks seada 
ohtu olemasolevatele programmidele mõeldud vahendeid, eelkõige rubriikide 1a, 
3 ja 4 osas. See puudutab teadus- ja uuendustegevust, uusi ülesandeid, nt 
energiavarustuskindlust, kliimamuutust, kodakondsust, vabadust, turvalisust ja õigust 
ning ÜJVP-d. Parlament kutsus ühtlasi üles järgima paremini teatud üldpõhimõtteid, 
näiteks keskenduma ELile lisandväärtust andvatele poliitikatele, selgitama pigem 
välja positiivsed ja negatiivsed prioriteedid kui kehtestama ise ülemmäärad, 
saavutama suurema paindlikkuse jne. 

 

EUROOPA PARLAMENDI 29. MÄRTSI 2009. AASTA RESOLUTSIOONIS TEHTI 
ETTEPANEK KOLME VAHEKOKKUVÕTET PUUDUTAVA MEETME KOHTA: 

1. Puudu- ja ülejääkide lahendamine iga-aastaste eelarvemenetluste käigus, 
hõlmates lissaboni lepingu kohaselt ELi uuest pädevusest tulenevad võimalikud 
vajadused;  

2. valmistada ette praeguse mitmeaastase finantsraamistiku võimalik 
kohandamine ja pikendamine kuni 2015.–2016. aastani, et võimaldada sujuv 
üleminek 5-aastasele finantsraamistikule, mis paneb Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni igale koosseisule poliitilise vastutuse asjaomase mitmeaastase 
finantsraamistiku eest koos praeguste programmide võimalike kohanduste ja 
pikendamisega kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku kohandamise ja 
pikendamisega; 
3. 2016.–2017. aastal algava järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
ettevalmistamine ( 2014. aastal valitava parlamendi koosseisu poolt).  
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OMAVAHENDID 

1. TAUSTATEAVE 

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 269 sätestatakse, et „eelarvet 
rahastatakse täielikult omavahenditest, ilma et see piiraks muid tulusid“. 

1.1. OMAVAHENDITE JÄRKJÄRGULINE MITMEKESISTAMINE 

Algselt rahastati ühendusi liikmesriikide osamaksetest. Alates 21. aprilli 1970. aasta 
otsusest on ühenduse eelarvet rahastatud omavahenditest, millele ühendustel on 
õigus, ilma et riikide ametiasutused peaksid selle kohta otsuse tegema. 1970. aasta 
otsusega nähti eelarve tasakaalustamiseks ette „traditsioonilised omavahendid“ (tolli-
, põllumajandus-, suhkru- ja isoglükoosimaksud) ning „käibemaksupõhised 
omavahendid“. 1988. aastal võeti kasutusele riikide rahvamajanduse kogutoodangu 
(RKT) põhjal arvutatav nn neljas vahend. 

Kogurahvatulul (KRT) põhinevast vahendist on järk-järgult saanud peamine ELi 
eelarve rahastamise vahend ning praegu annab see üle 70% kogutulust, 
käibemaksust laekub ligikaudu 15% ja traditsioonilistest omavahenditest ülejäänud 
osa eelarvetuludest.  

Muud tulud, mis moodustavad ligikaudu 1% eelarvest, on ELi töötajate palkade pealt 
tasutavad maksud, ELi mittekuuluvate riikide maksed teatud ELi programmidesse ja 
konkurentsiõigust või muid õigusakte rikkunud ettevõtjatele kehtestatud trahvid. 

1.2. KORREKTSIOONIMEHHANISMIDEGA TÄIENDATUD SÜSTEEM 

Ühendkuningriigi tagasimakse kehtestati 7. mail 1985 pärast Fontainebleaus 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumist. Ühendkuningriigi tagasimakse on 
kompensatsioonimehhanism, millega Ühendkuningriigile tagastatakse kaks 
kolmandikku tema poolt ühenduse eelarvesse makstud käibemaksutulu ja talle 
ühenduse kuludest eraldatud osa vahest. Selleks et mitte muuta kasutatavate 
omavahendite kogumahtu, rahastatakse Ühendkuningriigi tagasimakset täiendava 
rahaliste vahendite sissenõudmisega liikmesriikidelt, võttes arvesse 1985. aastal 
Saksamaa suhtes kehtestatud ja Euroopa Ülemkogul Berliinis 1999. aastal 
Madalmaade, Austria ja Rootsi suhtes kehtestatud 75%-list vähendust. Seega 
kaasnesid algse tagasimaksega tagasimakse tagasimaksed. 

1.3. EUROOPA ÜLEMKOGUL 2005. AASTA DETSEMBRIS VASTU 
VÕETUD OSALINE MUUDATUS 

2005. aasta detsembri Euroopa Ülemkogul nõuti omavahendite täiendavat 
korrigeerimist, et vähendada Ühendkuningriigi tagasimakset ja kehtestada uued 
mehhanismid mitme liikmesriigi tagasimaksega seotud kulude tasakaalustamiseks. 
Lepiti kokku järgmiste muudatuste tegemises: 

•  käibemaksupõhise omavahendi sissenõudmismäära ühtlustamine kõikides 
liikmesriikides, välja arvatud Saksamaa, Madalmaad, Rootsi ja Austria, mille suhtes 
tuleks aastatel 2007–2013 kohaldada soodsamaid madalamaid määrasid; 

•  Madalmaade ja Rootsi iga-aastase omavahendite brutomakse vähendamine 
aastatel 2007–2013, mis on vastavalt 605 miljonit ja 150 miljonit eurot;  



 10/60

•  aastatel 2007–2013 10,5 miljardi euroga piiratud Ühendkuningriigi tagasimakse 
arvutamise korrigeerimine eraldatud kogukulu järk-järgulise vähendamisega, millest 
on välja arvatud pärast 30. aprilli 2004 ühinenud liikmesriikide ÜPP. 

Ühtlasi lisati aastaid 2007–2013 hõlmavat mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevasse kokkuleppesse läbivaatamise punkt. Nõukogu nõudis komisjonilt 
igakülgse läbivaatamise korraldamist, mis hõlmaks kõiki kulude ja tulude aspekte, 
sealhulgas ühist põllumajanduspoliitikat ja Ühendkuningriigi tagasimakset, ja aruande 
koostamist 2008.–2009. aastal. 

2. EUROOPA PARLAMENDI TEGEVUS 

2.1 OMAVAHENDITE SÜSTEEM EUROOPA PARLAMENDI KRIITIKA ALL 

Oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsioonis omavahendite tuleviku kohta rõhutas 
Euroopa Parlament, et praegune peamiselt liikmesriikide osamaksetel põhinev 
omavahendite süsteem on ebademokraatlik. Omavahendite süsteem on muutunud 
keeruliseks ja see on Euroopa kodanikele täiesti arusaamatu. See süsteem ei aita 
muuta Euroopa integratsioonile pühendumist nähtavamaks ja on põhjustanud järjest 
sagedasemaid keerulisi arutelusid liikmesriikide osamaksete üle. Euroopa Parlament 
rõhutas ühtlasi, et mõned ambitsioonikad Euroopa algatused, nagu Galileo või 
üleeuroopalised võrgud, kannatavad rahastamise puudumise all. Ka asjaolu, et 85% 
omavahenditest olid pigem osamaksed kui tegelikud omavahendid, teravdas arutelu 
„õiglase tulu“ üle, milles liikmesriigid oma eelarve netosaldot arvutavad. 

Euroopa Parlament on mitmes resolutsioonis rõhutanud tulude puudust (st 
Edinburghis 1992. aastal kindlaks määratud omavahendite ülemmäära 1,24% 
kogurahvatulust1 ei ole kunagi saavutatud; ühenduse eelarve on suurenenud 
aeglasemalt kui liikmesriikide eelarved). Euroopa Parlament on ühtlasi teatanud, et 
toetab omavahendite süsteemi reformimist. On esitatud ettepanekuid ühenduse 
eelarvelise autonoomia tagamiseks ja tulude kogumise Euroopa kodanikele 
nähtavamaks ning demokraatlikumaks muutmiseks. 

2.2 29. MÄRTSI 2007. AASTA RESOLUTSIOONIS KOKKU LEPITUD 
KAHEETAPILINE LÄHENEMINE 

29. märtsi 2007. aasta resolutsioonis omavahendite tuleviku kohta on esitatud mõned 
suunised komisjoni 2008.–2009. aasta aruande koostamiseks. See on riigi- või 
valitsusjuhtidele ühtlasi selge signaal nende parlamentide seisukohtade kohta, kuna 
resolutsioon tugineb Alain Lamassoure’i koostatud algatusraportile, kes võttis 
ühendust ELi liikmesriikide parlamentidega, et jõuda üksmeelele ELi omavahendite 
tulevikku puudutavas järjekindlas lähenemises.  

Pärast kehtiva rahastamissüsteemi puuduste väljatoomist soovitatakse resolutsioonis 
kahe-etapilist lähenemist. 

• Esimeses etapis tuleks parandada praegust riiklikel osamaksetel põhinevat 
süsteemi. Liikmesriikide vahelise võrdsuse ja solidaarsusega peaks kaasnema 
esitamise lihtsus, et see oleks mõistetav ja läbipaistev nii rahvaesindajate kui 
kodanike jaoks. 

                                                 
1 Alates 2002. aastast on rahvamajanduse kogutoodangu (RKT) mõiste asendatud kogurahvatulu 
(KRT) mõistega. Uue statistilise meetodi kohaselt võrdub ülemmäär 1,27% RKT-st 1,24%-ga KRT-st. 
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• Reformi teine etapp hõlmab tõelise omavahendite süsteemi loomist, et 
taaselustada asutamislepingute põhimõtted ja sätted. Uus süsteem tugineks mitmele 
põhimõttele, nt liikmesriikide maksundusalase suveräänsuse igakülgse austamise 
põhimõttele ja maksustamisalasele neutraalsusele. Ei suureneks ei üldised riiklikud 
kulud ega kodanike maksukoormus. Ka ei tuleks muutusi ELi eelarve mahus ja 
üleminek uuele süsteemile oleks järkjärguline. 

On kaalutud mitmeid tulevasi võimalusi. Kontaktidest riikide parlamentidega selgus, 
et kuigi aeg uue Euroopa maksu jaoks ei ole veel käes, ei tuleks seda võimalust 
välistada. Resolutsioonis rõhutatakse, et väga oluline on uurida uue, liikmesriikides 
juba kogutaval maksul põhineva omavahendite süsteemi loomist, kusjuures idee 
seisneb selles, et see maks makstakse osaliselt või täielikult tõelise omavahendina 
otse ELi eelarvesse, luues seeläbi otsese seose Euroopa Liidu ja Euroopa 
maksumaksjate vahele. Arvamuste vahetamise käigus riikide parlamentidega ja 
komisjoni aruannetes omavahendite süsteemi reformimise kohta kaaluti sellega 
seoses mitut võimalikku maksu, sealhulgas käibemaksu, transpordis kasutatava 
mootorikütuse aktsiisi ja muid energiamakse, tubaka ja alkoholi pealt võetavaid 
makse ning ökomakse.  

3. LISSABONI LEPINGU RATIFITSEERIMISEL KOHALDATAVAD SÄTTED 

Lissaboni leping annab võimalused liikuda selles suunas (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 311 (konsolideeritud versioon), millega asendatakse Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikkel 279).  

Lepingus säilitatakse põhimõte, et eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest ja 
osundatakse, et nõukogu võtab pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga 
ühehäälselt vastu otsuse liidu omavahendite süsteemi kohta, sealhulgas uute 
omavahendite kategooria kehtestamise ja mõne olemasoleva tühistamise kohta. 
Otsuse peavad heaks kiitma liikmesriigid. Lepinguga nõutakse ka, et liit varustab end 
oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega. 

Omavahendite rakendusmeetmeid puudutavad muutused väljenduvad selles, et kui 
varem pidi nõukogu Euroopa Parlamendiga ainult konsulteerima, siis uue lepingu 
kohaselt võib nõukogu teha otsuse alles pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku 
saamist. 

Seetõttu taunis Euroopa Parlament oma 18. märtsi 2009. aasta resolutsioonis 
Lissaboni lepingu finantsaspektide kohta asjaolu, et liikmesriigid ei ole kasutanud 
võimalust luua tõeliste Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ega ole tehtud 
edusamme Euroopa Parlamendi kaasamiseks käsutada olevate omavahendite 
piirmäärade ja liigi määratlemisse, kuid väljendas samas heameelt omavahendeid 
käsitleva otsuse rakendusmeetmete osas saavutatud edasimineku üle.  
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TIHEDAM SEOS EELARVE JA ÕIGUSLOOME VAHEL 
 
Õigusloome ja eelarve on tihedalt seotud. Euroopa Parlamendil on eelarvepädeva 
institutsiooni ja õiguslooja topeltfunktsiooni täites väga oluline roll. Kui õigusloome 
erikomisjonid peavad komisjoni ja nõukoguga läbirääkimisi ühenduse algatuste 
õiguslike aspektide üle (st poliitika sisu, programmide, meetmete jne üle), siis 
eelarvekomisjon peab nõukoguga läbirääkimisi kõikide ELi programmide eelarvet 
puudutavate aspektide ning kõikide algatuste rahastamispaketi üle. Ühtegi 
finantsmõju omavat programmi ega algatust ei ole võimalik vastu võtta, kui 
eelarvepädevad institutsioonid ei ole selle eelarvet kinnitanud.  

1. EELARVEKOMISJONI JA EUROOPA PARLAMENDI ERIKOMISJONIDE 
VAHELISED SUHTED 

1.1. ARVAMUSED 

Oma kõige silmatorkavama tegevuse – iga-aastase eelarvemenetluse – kõrval 
osaleb eelarvekomisjon pidevalt kõikide erikomisjonide õigusloomemenetluses. 
Eelarvekomisjon koostab erikomisjonidele arvamusi nii õigusloomega seotud kui 
õigusloomega mitteseotud tegevuse kohta. 
Eelarvekomisjoni esitatud eelarvele mõju avaldavate õigusloomega seotud 
ettepanekute eesmärk on kontrollida iga õigusloomega seotud ettepaneku vastavust 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides kehtestatud ülemmääradele. Iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus on eelarvekomisjoni arvamuste eesmärk kontrollida 
erikomisjonides õigusloomemenetluse käigus kindlaks määratud ELi programmide 
rahastamispakettidest kinnipidamist. Kodukorraga (artikkel 50) nähakse ühtlasi ette 
tõhustatud koostöö menetlus, kui pädevus teatud küsimuses „kuulub peaaegu 
võrdselt kahe või enama komisjoni pädevusalasse“.  
Õigusloomega mitteseotud tegevuse osas (algatusraportid) koostab eelarvekomisjon 
erinevate poliitikavaldkondadega seotud poliitiliste resolutsiooni projektide kohta 
arvamused, et muu hulgas rõhutada sellise poliitika finantsilisi külgi ja nõuetekohase 
eelarve haldamise põhimõtteid. 

1.2. KOMISJONI ROLL OOTAMATUTE SÜNDMUSTE KORRAL 
KOOSTÖÖS TEISTE KOMISJONIDEGA  

1.2.1 Solidaarsusfond ja globaliseerumisega kohanemise fond 

Eelarvekomisjoni ülesanne on pidada teise eelarvepädeva institutsiooniga 
läbirääkimisi ootamatute kulude rahastamise üle. 

Selliselt toimub see solidaarsusfondi kasutuselevõtmisel liikmesriike tabanud 
loodusõnnetuste korral. Seda menetlust juhib eelarvekomisjon ja 
regionaalarengukomisjon koostab antud küsimuse kohta arvamuse. Sama kordub 
globaliseerumisega kohanemise fondi kasutuselevõtmise korral ülemaailmse 
majandusolukorra tõttu kannatada saanud liikmesriigi äriühingute abistamiseks. 
Sellisel juhul on eelarvekomisjon samuti vastutav komisjon ja tööhõivekomisjon 
koostab arvamuse. 
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1.2.2 Galileo ja Euroopa majanduse taastamise kava: kaks head 
näidet eduka koostöö kohta eelarvekomisjoni ja tööstuse, 
teadusuuringute ning energeetika erikomisjoni (ITRE) vahel  

  
Eespool nimetatud kahe Euroopa fondi kasutuselevõtmise kõrval on veel kaks 
hiljutist erijuhtumit, mil eelarvekomisjon pidi alustama erikomisjoniga koostöös 
läbirääkimisi ootamatute kulude üle.  

Esimene juhtum puudutab Galileod, kui programmi rahastamises osalenud 
eraomanduses olevad äriühingud 2008. aasta septembris oma otsusest taganesid. 
Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamist käsitleva määruse ettepaneku eest vastutav ITRE-komisjon ei saanud 
komisjoni õigusakti ettepanekut vastava rahastamispaketi puudumise tõttu vastu 
võtta.  

17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe näeb ette võimaluse muuta 
mitmeaastast finantsraamistikku, et ootamatutele olukordadele reageerida. 19. 
septembri otsusega kavandas komisjon mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamist, et eraldada programmi Galileo kasutuselevõtu- ja kasutusetapiks 
vajalikud täiendavad 2,4 miljardit eurot.  

Parlament väljendas 2008. aasta eelarvemenetluse käigus esimesel lugemisel 
heameelt komisjoni ettepaneku üle mitmeaastane finantsraamistik läbi vaadata. 
Euroopa Parlament rõhutas eelarvemenetluse lepituskohtumisel 23. novembril 2007, 
et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine on vajalik.  

Pikkade läbirääkimiste järel oli nõukogu nõus kaaluma parlamendi taotlust kooskõlas 
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega. Üldkokkulepe 
eelarvekomisjoni ja nõukogu vahel nägi ette mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamise tasemel 1,6 miljardit eurot, kusjuures täiendavad 200 miljonit eurot 
saadi rubriigi 1a all olevate ühenduse programmide vahendite ümberpaigutamisest, 
400 miljonit eurot teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
seitsmenda raamprogrammi (Euratom) prioriteetide ümbervaatamisest ja 200 miljonit 
eurot paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisest. See kokkulepe oli kooskõlas 
Euroopa Parlamendi peamise prioriteediga – mitte vähendada mitmeaastaste 
programmide rahastamispakette. 

Eelarvekomisjon võttis vastu ettepaneku võtta vastu otsus mitmeaastase 
finantsraamistiku muutmise kohta. Õigusakti ettepaneku eest vastutav ITRE-
komisjon sai seejärel võtta vastu Galileod käsitleva õigusakti ettepaneku ja esitada 
oma raporti täiskogule. 

Teine juhtum puudutab Euroopa majanduse taastamise kava, mille kohta komisjon 
esitas ettepaneku 2009. aasta jaanuaris, et toetada ELi majandust ülemaailmse 
finants- ja majanduskriisi puhkemise järel. Eelarvekomisjon pidas nõukoguga 
läbirääkimisi komisjoni ettepaneku finantsaspektide üle, nimelt selle üle, kust 
võetakse osalt energiasektorile, osalt maapiirkondade lairibainfrastruktuuri 
väljaarendamiseks ja põllumajanduspoliitika nn tervisekontrolli käigus kindlaks 
määratud uute ülesannetega seotud meetmete tugevdamiseks mõeldud 5 miljardit 
eurot.  

 Nõukoguga 2. aprillil 2009 sõlmitud kokkulepe nägi ette kaheetapilise lähenemise:  

o  1. etapp: 2,6 miljardit eurot:  
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Rubriigi 1a ülemmäära tõsteti 2009. aastal 2 miljardi euro võrra, vähendades 
samavõrra rubriigi 2 ülemmäära; maaelu arendamiseks eraldati 2009. aasta 
eelarvest täiendavalt 600 miljonit eurot.  

o 2. etapp: 2,4 miljardit eurot:  

Ülejäänud 2,4 miljardit eurot tagatakse kompenseerimismehhanismi abil 2010. ja 
2011. aasta eelarvemenetlust käsitlevatel lepituskohtumistel kõigi selle 
õigusraamistikus ette nähtud eelarvevahendite kasutuselevõtmise teel, seadmata 
ohtu kaasotsustamisega programmide rahastamispakette ning iga-aastast 
eelarvemenetlust.  

Kas see läbirääkimiste tulemus oli Euroopa Parlamendi jaoks vastuvõetav, kuna 
tunnistati põhimõtet mitte vähendada mitmeaastaste finantsprogrammide 
rahastamispakette.  

Seejärel kiitis eelarvekomisjon vastavalt nõukoguga sõlmitud kokkuleppele 
mitmeaastase finantsraamistiku muutmise heaks. Sellest tulenevalt sai ITRE-
komisjon võtta vastu õigusakti ettepaneku ja esitada selle lõplikuks vastuvõtmiseks 
täiskogule. 
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FINANTSMÄÄRUS 

 

Asutamislepingu järel on finantsmäärus tähtsaim Euroopa Liidu eelarve koostamist ja 
täitmist ning Euroopa Ühenduse rahanduse kontrolli reguleerivaid põhimõtteid ja 
menetlusi käsitlev dokument. Finantsmääruse rakenduseeskiri sisaldab 
üksikasjalikumaid ja tehnilisi eeskirju, mis on vajalikud finantsmääruse 
kohaldamiseks. 

Kuigi Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 279 sätestatakse, et Euroopa 
Parlamendiga ettepaneku osas ainult konsulteeritakse, oli Euroopa Parlamendil 
selles menetluses oluline osa. 

Parlamendi kuuenda koosseisu ametiajal kehtis kaks finantsmääruse 
versiooni: 2002. ja 2006. aasta versioonid2. 

1. TAUSTATEAVE: FINANTSMÄÄRUSE 2002. AASTAL TOIMUNUD 
LÄBIVAATAMISE PEAMISED ASPEKTID 

1.1 Finantsmääruse läbivaatamine 2002. aastal oli selle dokumendi 
esimene põhjalik muutmine pärast 1977. aastat. 

1977. aasta detsembris jõustunud finantsmääruse uuesti sõnastamine oli haldus- ja 
finantsreformi üks keskseid elemente3 ja 1999. aasta septembris ametisse 
nimetatud Prodi komisjonile antud esimene ülesanne. Uuesti sõnastamisel 
keskenduti märkimisväärselt suurenenud mahuga ELi rahaliste vahendite 
nõuetekohase haldamise tagamisele. 

1.2 25. juunil 2002 võeti vastu kaks olulist muudatust 

o Finantskontrolli reform ja peadirektoraatide vastutuse suurenemine 

1977. aasta finantsmääruses oli kesksel kohal iga institutsiooni keskse 
finantskontrolöri teostatud eelkontrollile tuginenud süsteem. Finantsmääruse uuesti 
sõnastamisega 2002. aastal anti suurem vastutus peadirektoraatide 
eelarvevahendite käsutajatele. Eel- ja järelkontrollide detsentraliseeritud süsteem 
võimaldab eelarvevahendite käsutajal teha kulude kohta otsuseid finantskontrolöri 
eelneva heakskiiduta, kuid tema tegevuse suhtes kohaldatakse erinevat tüüpi 
kontrolli, sealhulgas siseauditiga seotud kontrolle. Finantsjuhtimises osalejatele 
antakse suurem vastutus ja iga peadirektoraat peab koostama iga-aastase 
tegevusaruande ning tegema kinnitava avalduse. 

o Raamatupidamisarvestuse reform 

Finantsmääruse 2002. aasta versiooni teine oluline aspekt oli üleminek kassapõhiselt 
raamatupidamisarvestuselt moodsale tekkepõhisele raamatupidamisarvestusele, 
mis võimaldab kirjendada raamatupidamissündmusi ja tehinguid 
raamatupidamisarvestuses nende tekkimisel, mitte alles siis, kui rahasummad tagasi 
nõutakse või välja makstakse. 
                                                 
2 Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2006, mis käsitleb Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, viimati muudetud nõukogu 13. detsembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2007. 
3 Euroopa Komisjoni reformi käsitlev valge raamat: KOM(2000) 10 lõplik, 18.1.2000. 
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2. FINANTSMÄÄRUSE LÄBIVAATAMINE 2006. AASTAL JA EUROOPA 
PARLAMENDI PEAMISED SAAVUTUSED 

2.1 AJAKAVA JA MENETLUS 

Finantsmäärus tuleb vaadata läbi iga kolme aasta järel või siis, kui see on vajalik. 
Komisjon esitas esimesed ettepanekud 2005. aastal, misjärel kokkuleppe 
saavutamisele eelnesid kaks aastat kestnud läbirääkimised nõukogu ja 
parlamendiga.  

Mis puudutab 2002. aastal toimunud läbivaatamist, kuivõrd Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 279 sätestatakse, et parlamendiga ainult konsulteeritakse, 
siis oli Euroopa Parlament seisukohal, et kaugeleulatuvate eelarveliste mõjude tõttu 
ei saa üks eelarvepädev institutsioon finantsmäärust ühepoolselt vastu võtta. 
Kooskõlas 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsiooniga lepiti kokku 
lepitusmenetluses ja Euroopa Parlamenti koheldi võrdse partnerina. 

13. detsembril 2006 vastu võetud finantsmäärusega muudeti rohkem kui pooli 25. 
juunil 2002 vastu võetud finantsmääruse artikleid. 

2.2 FINANTSMÄÄRUSE 2006. AASTAL TOIMUNUD LÄBIVAATAMISE 
EESMÄRK 

2006. aastal toimunud läbivaatamise eesmärk oli finantsmenetluste lihtsustamine ja 
ELi kulutuste tõhususe ning läbipaistvuse parandamine. Alates finantsmääruse ja 
selle rakenduseeskirjade rakendamise varasest etapist kaebasid ELi rahaliste 
vahendite saajad ning finantsmääruse kasutajad, et määrus on liiga keeruline. 
Seetõttu tuli ELi rahastatavate uue põlvkonna programmide (2007–2013), nt 
struktuurifondide või teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogrammi jaoks 
koostada parandatud finantsmäärus. 

2.3 EUROOPA PARLAMENT MÄNGIS FINANTSMÄÄRUSE 
LÄBIVAATAMISEL AKTIIVSET ROLLI  

Euroopa Parlament toetas ja mõjutas tugevasti finantsmääruse seekordset 
läbivaatamist. Ta tegutses aktiivselt määruse lihtsustamise nimel. Euroopa 
Parlament nõudis suuremat läbipaistvust ja õiget tasakaalu kasutajasõbralike 
menetluste, ELi ja lõppkokkuvõttes maksumaksjate finantshuvide kaitsmise 
ning halduskulude proportsionaalsuse põhimõtte vahel.  

Nii nagu Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni/eelarvekontrollikomisjoni 
raportöör eelarvekontrollikomisjoni poolt eelarvekomisjonile koostatud arvamuses 
tähelepanu juhtis, sisaldas 2002. aastal vastu võetud finantsmäärus keerulisi 
menetluslikke sätteid, mis eeldasid „protsesside bürokratiseerimist, pikale venitatud 
menetlusi ja katseid vältida vastutust võimalikult paljude hierarhiliste struktuuride ja 
menetluslike etappide kaasamisega“. Pealegi tähendas see abirahade taotlejate ja 
hankekonkurssidel osalejate jaoks keerulisi ja kulukaid taotlusmenetlusi. 

2.4 EUROOPA PARLAMENDI SAAVUTUSED FINANTSMÄÄRUSE 2006. 
AASTA LÄBIVAATAMISEL  

Nõukogu esmareaktsioonile vaatamata õnnestus Euroopa Parlamendil kehtestada 
proportsionaalsuse põhimõte. 
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See põhimõte kehtestati pakkumiste ja toetuste süsteemis, et muuta menetlused 
kiiremaks ning vähem paberimahukaks. Euroopa Parlament saavutas järeleandmise, 
et menetluslikud ja dokumentatsiooni puudutavad nõuded peaksid olema 
proportsionaalsed eraldatava summaga või kaasnevate kulude ja riskidega. 
See lähenemine on kasulik eelkõige väikestele üksustele, näiteks väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, koolidele ja ülikoolidele, mis saavad tavaliselt 
väikseid toetusi ja millega sõlmitakse väikesemahulised lepingud.  

Proportsionaalsuse põhimõte puudutab ka haldustegevust, kus kontrollimeetmete 
keerulisus on proportsionaalne summade ja kaasnevate riskidega.  

Euroopa Parlament esitas ka muudatusettepanekud, mis võeti vastu, eesmärgiga 
arvestada proportsionaalsuse põhimõtet ka eelarvevahendite käsutajate 
vastutusega seoses, juhtides tähelepanu sellele, et nende vastutust tuleks eelkõige 
hinnata üleastumise ulatuse põhjal. Hooletuse korral on eelarvevahendite käsutaja 
vastutus piiratud 12 kuupalgaga, kuid tahtliku üleastumise juhtumite suhtes 
kohaldatakse põhjustatud kahju täiemahulist hüvitamist. 

Mõned läbipaistvuse küsimusega seotud kõige vastuolulisemad punktid 
puudutasid avalikes hangetes osalemise keeluga isikute andmebaasi loomist ja 
teabe avalikustamist põllumajandusfondidest toetust saanute kohta. Selline 
läbipaistvuse tase saavutati tänu parlamendi avaldatud survele.  

Teine vastuoluline punkt puudutas Euroopa erakondade pikaajalise 
finantsplaneerimise suutlikkuse edendamist ja erandi kehtestamist kasumi 
taotlemist keelavatest eeskirjadest, et võimaldada osa ülejäägi ülekandmist. See 
võeti vastu 2007. aastal. 

Ühtlasi õnnestus Euroopa Parlamendil kaitsta oma õigusi seoses assigneeringute 
ümberpaigutamisega peatükkide vahel eelarveaasta jooksul ja õigust saada teavet.. 
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AMETID 

Euroopa ameteid on praegu kahte liiki. 

Euroopa õiguslooja on loonud detsentraliseeritud ametid (neid nimetatakse ka 
reguleerivateks või traditsioonilisteks ametiteks) selleks, et aidata kaasa teatud 
valdkonna Euroopa poliitika rakendamisele. Nendel ametitel on õiguslik seisund ning 
nad on haldus- ja finantsküsimustes iseseisvad. Enamikku nendest ametitest 
rahastatakse kas osaliselt või täielikult toetuse kaudu ELi eelarvest ning nende 
suhtes kohaldatakse finantsmäärust.  

Detsentraliseeritud ametid võivad arendada eri liiki tegevust: nad aitavad reguleerida 
teatud valdkonda, tehes mõnikord õiguslikult siduvaid üksikotsuseid; nad osutavad 
Euroopa institutsioonidele või liikmesriikidele tehnilist ja teaduslikku abi, mõnikord 
inspekteerimisaruannete vormis; nad edendavad koostööd riiklike asutuste vahel, 
arendades mõnikord oma tegevusvaldkonnas operatiivtegevust; nad osutavad ka 
teabe- ja võrgustike loomise teenust.  

Esimese ja kolmanda samba raamesse jäävaid detsentraliseeritud ameteid on 
praegu 26 (üks nendest on tegevust lõpetamas). Käimas on veel kolme ameti 
loomine. Lisaks on kolm teise samba ametit, kuid need on täielikult 
valitsustevahelised (kaasa arvatud nende rahastamine). 2009. aastal oli ELi 
eelarvest detsentraliseeritud ametitele antav summa üle 580,3 miljoni euro. Nende 
töötajate arv (kõik kategooriad) oli üle 5000, neist 4211 olid ajutised töötajad. 

Rakendusametid luuakse komisjoni otsusega, et need rakendaksid komisjoni nimel ja 
vastutusel osaliselt või täielikult ühenduse programmi või projekti. Need ametid on 
täielikult komisjoni kontrolli ja tema vastutusvaldkonnas. Nende ametite 
halduskulusid (peamiselt tööjõukulusid) rahastatakse liidu eelarve III jaost (komisjon) 
ning need ei kuulu mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 (halduskulud) alla. 
Eelarve seisukohast käsitleb Euroopa Parlament neid ameteid komisjoni eelarve 
osana. 

Rakendusameteid on praegu kuus. 2009. aastal eraldas EL nende ametite 
tegevuseks 139,7 miljonit eurot. Nendes ametites töötas 2009. aastal 368 ajutist 
töötajat ja 941 lepingulist töötajat (lisaks 30 riikide lähetatud eksperti). 

EUROOPA PARLAMENDI SÕNAÕIGUSE SUURENDAMINE 
DETSENTRALISEERITUD AMETITE KÜSIMUSES 

Euroopa Parlament täidab seoses detsentraliseeritud ametitega olulisi ülesandeid. 
Esimesed ametid loodi nõukogu ja Euroopa Parlamendi õigusaktiga. Tol ajal olid 
ainukesed eelarvealase kontrolli vahendid iga-aastane eelarve, mille raames 
parlament hääletas ameti toetuse üle (tavaliselt olid need mittekohustuslikud kulud, 
mis tähendab seda, et parlamendile jäi lõplik sõnaõigus), ning eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlus, mille raames parlament annab eraldi heakskiidu ELi 
toetust saava iga ameti eelarve täitmisele. Euroopa Parlament kasutas neid 
vahendeid kontrolli suurendamiseks ametite finantsjuhtimise üle: lisaks ametile 
antavale rahalisele toetusele kiidab parlament heaks ametikohtade loetelu, milles 
kajastub töötajate arv. Lisaks õnnestus Euroopa Parlamendil kehtestada ametitele 
kohustus esitada oma iga-aastased tööprogrammid, mitmeaastased strateegilised 
kavad, mitmeaastased personalipoliitika kavad, korrapärased hinnangud tegevuse 
kohta jne. 
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Viimasel ametiajal saavutas Euroopa Parlament selle, et eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevasse institutsioonidevahelisse kokkuleppesse 
lisati põhimõte, et kui luuakse uus amet, peaksid kaks eelarvepädevat institutsiooni 
jõudma selle ameti rahastamise küsimuses aegsasti kokkuleppele4. Selle kokkuleppe 
abil lootis parlament tagada uute ametite tõrgeteta toimimiseks vajalike rahaliste 
vahendite olemasolu ning vältida uute ametite rahastamist ümberplaneerimise või 
varude kasutamise abil: uued ametid võivad vajada uusi vahendeid. Seda peeti eriti 
oluliseks ajal, mil kuulutati välja detsentraliseeritud ametite loomise uus laine, 
vahendeid nappis ning kogemused näitasid, et ametite loomine sõltub sageli pigem 
liikmesriikide soovist tagada maineka Euroopa ameti kohalolu oma territooriumil kui 
lisandväärtusest, mida need uued ametid võivad Euroopa avaliku halduse 
seisukohalt pakkuda.  

Euroopa Parlamendi kaasõiguslooja pädevuse edasi arenedes sai ilmseks, et ametid 
tuleks luua õigusaktiga, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu 
kaasotsustamismenetlusega, suurendades seeläbi parlamendi suutlikkust kujundada 
ametite struktuuri ja töömeetodeid.  

Euroopa Parlament kindlustas iga-aastase eelarvemenetluse raames 2005. aastal 
detsentraliseeritud ametitele täiendavad 40 miljonit eurot paindlikkusinstrumendi 
kaudu, et kaitsta ja tugevdada parlamendi prioriteete ning anda ametitele nende töö 
läbiviimiseks vajalikud rahalised vahendid. Ametite suurem arv ja nende kasvav mõju 
eelarvele, eriti rubriigile 3, tegi parlamendile muret ja ta rõhutas oma poliitilist soovi 
tugevdada kontrolli ametite üle veelgi nii poliitilisel kui eelarve tasandil.  

2007. aasta eelarvemenetluse käigus lepiti kokku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisavalduses, mis käsitles kolme uut kavandatavat ametit. Selles tehti 
ametlikuks parlamendi seisukoht detsentraliseeritud ametite loomise kohta (teave 
mõju kohta eelarvele, nagu on sätestatud uue institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 47). Parlament taastas 2007. aasta esialgse eelarveprojekti assigneeringud, 
kuid arvas need osaliselt reservi, kuni esitatakse teatis ametite hindamise kohta.  

ELi ametite rahastamine ja kontroll olid ka 2008. aasta eelarvemenetluse ajal 
kesksed aruteluteemad. Pärast teise lugemise järgselt toimunud lepituskohtumist 
võeti vastu ühisavaldused, mille eesmärk oli parem järelevalve ELi ametite loomise, 
arengu ja rahastamise üle. Avaldused käsitlesid: 

o sihtotstarbelisi tulusid, eelkõige neid, mis on seotud detsentraliseeritud 
ametitega; 

o  ELi ametite loomist, hindamist ja rahastamist. 

Vastavalt parlamendi soovile suurenes detsentraliseeritud ametite rahastamiseks 
ettenähtud eelarveridade maht enam kui 20% ning Frontexi eelarve kahekordistus. 

2009. aasta eelarves arvestati enne igale ametile ELi toetuse kavandamist ametite 
sihtotstarbelisi tulusid ja eelmiste aastate ülejääke.  

Seoses ametite edasise arenguga nõuti ühisavalduses institutsioonidevahelise 
töörühma kiiret loomist, mis sai lõpuks teoks 2008. aasta detsembris. See 
institutsioonidevaheline töörühm, kus Euroopa Parlamenti esindab 5 liiget, püüab 

                                                 
4 „47. Koostades ettepanekut uue ameti loomise kohta, hindab komisjon selle eelarvelist mõju 
asjaomasele kulurubriigile. Tuginedes neile andmetele ja ilma et see piiraks ameti loomist reguleerivate 
õiguslike menetluste kohaldamist, võtavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid eelarvealase 
koostöö raames endale kohustuse jõuda ameti rahastamise küsimuses aegsasti kokkuleppele.”  
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praeguse olukorra põhjaliku analüüsi põhjal töötada välja ühist lähenemist sellistele 
küsimustele nagu ametite roll ja asukoht institutsioonidevahelisel maastikul, ametite 
loomine, struktuur ja tegevus ning nende rahastamine, eelarve, haldamine ja 
järelevalve. Komisjon oli eelnevalt parlamendi toetusel esitanud ettepaneku võtta 
nendes küsimustes vastu institutsioonidevaheline kokkulepe, kuid kuna nõukogu 
lükkas ettepaneku tagasi, võttis komisjon selle tagasi. Praegu tehakse tööd tehnilisel 
tasandil ning samas on käimas kogu ametite süsteemi toimimise välishindamine. 
Hindamine ja tehniline töö kavatsetakse lõpule viia aasta lõpuks, et töörühm saaks 
teha oma tööd ja jõuda järeldusteni 2010. aasta lõpuks.  

 

 



 21/60

KATSEPROJEKTID JA ETTEVALMISTAVAD MEETMED 
 

Selles osas esitatakse kõigepealt katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 
mõisted ja kirjeldatakse nende kasutamist reguleerivaid eeskirju, seejärel 
kirjeldatakse katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamist alates 2000. 
aastast ning lõpetuseks kaalutakse nende mõju õigusloomealasele töökavale.  

1. KATSEPROJEKTIDE JA ETTEVALMISTAVATE MEETMETE MÕISTED NING 
NENDE KASUTAMIST REGULEERIVAD EESKIRJAD  

 
Üldreegel on, et ühenduste või Euroopa Liidu meetmeteks eelarvesse kirjendatud 
assigneeringuid võib kasutada alles pärast põhiõigusakti vastuvõtmist. 
Finantsmääruse artikliga 495 lubatakse järgmisi assigneeringuid siiski kasutada 
põhiõigusaktita, tingimusel et meetmed, milleks need on mõeldud, kuuluvad 
ühenduste või Euroopa Liidu pädevusse: 

a) assigneeringud katselist laadi kavadeks, mille eesmärk on kindlaks teha meetme 
teostatavus ja kasulikkus. Asjakohased kulukohustuste assigneeringud võib 
kirjendada eelarvesse üksnes kaheks järjestikuseks eelarveaastaks; 

b) assigneeringud ettevalmistavateks meetmeteks, mis kuuluvad EÜ 
asutamislepingu, Euratomi asutamislepingu ja Euroopa Liidu lepingu VI jaotise 
kohaldamisalasse ning on välja töötatud ettepanekute koostamiseks edaspidiste 
meetmete vastuvõtmise eesmärgil. Ettevalmistavate meetmete puhul tuleb järgida 
ühtset lähenemisviisi ja need võivad olla mitmesuguses vormis. Asjakohased 
kulukohustuste assigneeringud võib kirjendada eelarvesse kõige rohkem kolmeks 
järjestikuseks eelarveaastaks. Seadusandlik menetlus tuleb lõpule viia enne 
kolmanda eelarveaasta lõppu. Seadusandliku menetluse käigus tuleb 
assigneeringute sidumisel arvesse võtta ettevalmistava meetme tunnusjooni seoses 
kavandatavate tegevuste, taotletavate eesmärkide ja abisaajatega. Seetõttu ei saa 
kasutatavate vahendite maht vastata lõpliku meetme rahastamiseks kavandatud 
vahendite mahule. 

Katseprojektidele ja ettevalmistavatele meetmetele eraldatavate assigneeringute 
üldine piirmäär on kehtestatud eelarvedistsipliini käsitlevas institutsioonidevahelises 
kokkuleppes6. Ajavahemiku 2007–2013 assigneeringute aastane piirmäär on 
katseprojektide puhul 40 miljonit eurot, uute ettevalmistavate meetmete puhul 50 
miljonit eurot ning kõigi ettevalmistavate meetmete puhul 100 miljonit eurot. 

2. KATSEPROJEKTIDE JA ETTEVALMISTAVATE MEETMETE RAKENDAMINE 

Eelarvekomisjoni tellimusel tehtud uuring7 katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete ajaloo ja nende vahendite kasutamise kohta alates 2000. aastast näitab, 
et pärast aeglast algust paranes katseprojektideks ja ettevalmistavateks meetmeteks 
ettenähtud rahastamispakettide kasutamine vaatlusalusel ajavahemikul oluliselt. Kui 

                                                 
5 NÕUKOGU 25. juuni 2002. aasta MÄÄRUS (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1). 
6 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (sisaldab mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2007–2013) (ELT C 139, 14.6.2006). 
7 Katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid käsitlev faktiline uuring, 7.4.2009, kättesaadav aadressil: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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kõigi ettevalmistavate meetmete jaoks kokku kehtestatud piirmäärast peeti kinni kogu 
ajavahemiku jooksul, siis uute ettevalmistavate meetmete jaoks kehtestatud piirmäär 
ületati 2008. aastal ja katseprojektide piirmäär 2006. ja 2007. aastal.  

Kui tulemustest rääkida, siis ehkki enamik aastatel 2000–2008 lõpule viidud 
katseprojekte jätkusid, sest need kas muudeti ettevalmistavateks meetmeteks, lisati 
olemasolevasse õiguslikku alusesse või nende kohta võeti vastu uus õiguslik alus, 
40% katseprojektidest siiski lõpetati. Ettevalmistavatest meetmetest lõpetati ainult 
16% ja ülejäänu jätkus kas seetõttu, et neid meetmeid teostati juba mujal, need lisati 
olemasolevasse õiguslikku alusesse või võeti vastu uus õiguslik alus. 

Viimase finantsperspektiivi ajal eraldati suurem osa katseprojektideks ja 
ettevalmistavateks meetmeteks mõeldud vahenditest tegevusele siseturu poliitika 
valdkonnas ning praegu kehtiva finantsperspektiivi ajal on suurem osa vahenditest 
siiani läinud ettevõtluse valdkonnale. Suurim osa katseprojektideks ja 
ettevalmistavateks meetmeteks ette nähtud eelarvevahenditest eraldati 2001. aastal 
sisepoliitika valdkonnale (1,1%) ning 2007. aastal kodakondsuse, vabaduse, 
turvalisuse ja õiguse valdkonnale (1,5%).  

3. KATSEPROJEKTIDE JA ETTEVALMISTAVATE MEETMETE MÕJU 

Katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete ettepanekuid võivad teha kõik kolm 
institutsiooni. Siiski on siiani enamik uusi algatusi tulnud Euroopa Parlamendilt. Kuna 
paljud neist ettepanekutest tõid kaasa uute õiguslike aluste vastuvõtmise või 
olemasolevate õiguslike aluste muutmise kavandatavate meetmete lisandumise tõttu, 
siis on selge, et katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kaudu on Euroopa 
Parlamendil oluline võimalus olla algataja rollis ja mõjutada õigusloomekava. Siiani 
on Euroopa Parlamendi esitatud katseprojektidel ja ettevalmistavatel meetmetel 
olnud tagajärjed õigusaktidele mitmes tegevusvaldkonnas, eelkõige vabaduse, 
õiguse ja turvalisuse valdkonnas, aga ka ettevõtluse, tööhõive ja sotsiaalküsimuste, 
põllumajanduse, infotehnoloogia ja meedia, hariduse ja kultuuri, tervishoiu ja 
tarbijakaitse ning välissuhete valdkonnas.  
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2. OSA 

 

EELARVEMEHHANSIMID IGA-AASTASTES JA 
MITMEAASTASTES MENETLUSTES 

 

 
 
 
 
 
 
Üksikasjad ja taustateabe mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) ja iga-
aastase eelarvemenetluse kohta Euroopa Parlamendi kuuenda koosseisu ametiajal 
leiate eelarvekomisjoni tellitud uuringust, mille eelarvepoliitika osakond teostas 17. 
mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja ajavahemiku 2005–2009 
eelarvemenetluste kohta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24/60

MIS ON MITMEAASTANE RAAMISTIK? 
 

Iga-aastane eelarvemenetlus toimub eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes vastu võetud 
mitmeaastase finantsraamistiku põhjal. 

EELARVEMENETLUST KÄSITLEVAD INSTITUTSIOONIDEVAHELISED 
KOKKULEPPED 
 
Pärast 1988. aasta reformi on eelarvemenetlus toimunud institutsioonidevahelise 
kokkuleppega vastu võetud mitmeaastase finantsraamistiku põhjal, et vältida iga-
aastase eelarvemenetluse käigus tekkida võivat olulist konflikti või see ületada. 

Ehkki institutsioonidevahelistel kokkulepetel puudub praegu kehtiva lepingu (Nice’i 
leping) kohaselt õiguslik alus, tuginevad institutsioonidevahelised suhted eelarve 
valdkonnas neile kokkulepetele. Need kokkulepped on kasutuselevõtmisest peale 
võimaldanud iga-aastased eelarved õigeaegselt vastu võtta. 
Viimane institutsioonidevaheline kokkulepe võeti vastu 14. mail 2006. Selle 
kokkuleppe eesmärk oli tugevdada eelarvedistsipliini, parandada iga-aastase 
eelarvemenetluse toimimist ja institutsioonidevahelist koostööd eelarveküsimustes 
ning tagada usaldusväärne finantsjuhtimine.  
Institutsioonidevaheline kokkulepe on jagatud kolmeks osaks: 
– I osa: finantsraamistik (vt selgitusi allpool) 
– II osa: institutsioonidevahelise koostöö parandamine eelarvemenetluse käigus 
– III osa: ELi vahendite usaldusväärne finantsjuhtimine. 
 
Märkus: Lissaboni lepingu vastuvõtmise korral kohandatakse mitmeaastast 
finantsraamistikku seadusandliku erimenetluse raames ja see muutub õiguslikult 
siduvaks (Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooni artikkel 312). 

 

MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK (2007–2013)  
 

a) Ülemmäärad, rubriigid ja tehniline kohandamine 

• Mitu ülemmäära 
Omavahendite süsteemi käsitleva otsusega kehtestatakse omavahendite 
üldiseks iga-aastaseks ülemääraks 1,24% kogurahvatulust. Ülemmääraga 
määratakse kindlaks ühenduse iga-aastased kulutused nii kulukohustuste 
assigneeringute kui ka maksete assigneeringutena. 
Finantsraamistikuga määrati omavahendite süsteemi käsitleva otsusega 
kehtestatud ülemmäärade raames kindlaks kulutuste suurenemise ülemmäär 
iga kategooria (rubriik) (vt allpool) osas kulukohustuste assigneeringutele ning 
kogukulude osas maksete assigneeringutele igaks perioodi aastaks. 

• Finantsperspektiivi tehniline kohandamine 
Komisjon teeb igal aastal ettepaneku finantsraamistiku tehniliseks kohandamiseks 
järgneva aasta osas. See tuleneb peamiselt sellest, et finantsraamistikus on arvud 
väljendatud püsivhindades ja seda tuleb igal aastal inflatsiooni arvesse võtmiseks 
kohandada.  



 25/60

• ELi kulud jagatuna kuue rubriigi vahel: 
Rubriik 1: Jätkusuutlik kasv Alamrubriik 1a: Konkurentsivõime 

majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 
Alamrubriik 1b: Ühtekuuluvus 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 

Rubriik 2: Loodusvarade kaitse ja majandamine 
Rubriik 3: Kodakondsus, vabadus, 
turvalisus ja õigus 

Alamrubriik 3a: Vabadus, turvalisus ja õigus
Alamrubriik 3b: Kodakondsus 

Rubriik 4: EL kui ülemaailmne partner 
Rubriik 5: Halduskulud 
Rubriik 6: Kompensatsioonid 

Finantsraamistiku kasutuselevõtmine on lihtsustanud eelarvealaseid läbirääkimisi ja 
toonud kaasa mitmeaastaste finantsplaneerimisvahendite (ELi mitmeaastased 
programmid) kasutamise. 

Allpool esitatakse ülevaade aastate 2005–2009 eelarvetest võrreldes 
finantsperspektiivide / mitmeaastase finantsraamistiku ülemmääradega aastatel 
2005–2009. 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009
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b) Paindlikkust suurendavad vahendid 
 
Järgmiste vahendite abil on võimalik kirjendada eelarvesse uusi kulukohustuste 
assigneeringuid ka suuremas ulatuses, kui finantsraamistiku ülemmäärad seda ette 
näevad. 

 Finantsraamistiku muutmine on ettenägematute asjaoludega toime tulemise 
vahend, eeldusel et peetakse kinni omavahendite ülemmäärast. Otsuse 
finantsraamistiku muutmise kohta teevad eelarvepädevad institutsioonid ühiselt 
komisjoni ettepaneku põhjal ja kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 272 lõikes 9 
sätestatud hääletamiskorraga (finantsraamistiku muutmisel üle 0,03% RKTst peab 
nõukogu otsus olema ühehäälne). Institutsioonidevahelises kokkuleppes nähakse 
mitmeaastase finantsraamistiku muutmiseks ette järgmised tingimused:  
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– muutmisettepanekud tuleb esitada ja vastu võtta enne asjakohase aasta või 
esimese asjakohase aasta eelarvemenetluse algust; 

– eelarvedistsipliini tagamiseks peavad institutsioonid enne finantsraamistiku 
muutmist uurima võimalusi jaotada assigneeringud ümber kas asjaomase rubriigiga 
hõlmatud programmide vahel või finantsraamistiku erinevate rubriikide 
assigneeringute tasaarvestamise teel; 

– kohustuslike kulude muutmine ei tohi põhjustada mittekohustuslikeks kuludeks 
ettenähtud summa vähenemist; 

– iga muudatuse puhul peab säilima asjakohane suhe kulukohustuste ja maksete 
vahel. 

 Paindlikkusinstrumendiga rahastatakse selgelt määratletud kulusid, mida ei 
saa rahastada teatud aastal kasutada olevate ülemmäärade piires. 
Paindlikkusinstrumendi aastane ülemmäär on 200 miljoni eurot (jooksevhindades). 
Iga-aastasest summast aastal n kasutamata jäänud osa võib kanda üle kuni aastani 
n+2, mis on eelmiste finantsperspektiividega võrreldes uus võimalus. 

 Solidaarsusfond on ette nähtud kiireloomulise abi andmiseks katastroofide 
korral liikmesriigi või kandidaatriigi territooriumil. Solidaarsusfondi jaoks kasutada 
olevate summade ülempiir on 1 miljard eurot aastas (jooksevhindades). 

 Hädaabireserv on ette nähtud kiireks reageerimiseks kolmandate riikide 
erilistele abivajadustele selliste sündmuste järel, mida eelarve koostamisel ei olnud 
võimalik ette näha. Eelkõige on see mõeldud humanitaaroperatsioonide 
läbiviimiseks, aga seda võib kasutada ka tsiviilkriisiohjeks ja -kaitseks. 17. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe vastuvõtmisega jäeti hädaabireserv 
mitmeaastasest finantsraamistikust välja. Hädaabireserviks igal aastal ette nähtud 
summa on 221 miljonit eurot (jooksevhindades). 

 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi 2005. aasta 
detsembris. Fondi eesmärk on osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad 
suurte majanduslike ja struktuurimuutuste tagajärgede tõttu. Fondi maht ei või 
ületada 500 miljonit eurot aastas (jooksevhindades). 

 
Allpool esitatakse ülevaade nimetatud vahendite kasutuselevõtmisest 2007. aastast 
kuni 2009. aasta keskpaigani. 
 

EELARVE MILLEKS? VAHEND 
SUMMA 

(MILJONIT 
EUROT) 

Palestiina Hädaabireserv8 
 49

Kreeka, Ungari, Saksamaa, 
Prantsusmaa ELi Solidaarsusfond 1972007 

Prantsusmaa, Saksamaa, 
Soome 

Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa 
Fond 

19

Galileo, ÜVJP Paindlikkusinstrument 270

Galileo, EIT 
Mitmeaastase finants-
raamistiku muutmine (08–
13) 

1 600

2008 

Itaalia, Malta, Portugal, 
Hispaania, Leedu 

Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa 
Fond 

49

                                                 
8 Alates 2007. aastast (institutsioonidevaheline kokkulepe ajavahemikuks 2007–2013) lisandub 
hädaabireserv mitmeaastase finantsraamistiku ülemmääradele. 
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EELARVE MILLEKS? VAHEND 
SUMMA 

(MILJONIT 
EUROT) 

Ühendkuningriik, Kreeka, 
Sloveenia, Prantsusmaa, 
Küpros 

ELi Solidaarsusfond 281

Toiduainete 
rahastamisvahend 

Hädaabireserv (sh 
lisavahendid) 262

Hädaabireserv 79
Paindlikkusinstrument 420Toiduainete 

rahastamisvahend Ümberpaigutamine (08–
10) 240

Rumeenia ELi Solidaarsusfond 12
2009 

Hispaania 
Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa 
Fond 

3

Mitmeaastase 
finantsraamistiku 
muutmine 

2 600Majanduse elavdamise kava 
(esimene etapp) 

     – millest:  2 miljardit 
eurot tasaarvestamise teel 

2009/2010
/2011 

Majanduse elavdamise kava 
(teine etapp) Veel otsustamata 2 400
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MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ARVNÄITAJAD (PÄRAST MUUTMIST 2009. AASTAL) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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IGA-AASTANE EELARVEMENETLUS 

IGA-AASTASES EELARVEMENETLUSES JÄRGITAKSE PRAGMAATILIST 
AJAKAVA 

Euroopa Ühenduse asutamislepingus (artikkel 272) sätestatakse eelarvemenetluse 
erinevad etapid ja eelarvepädevate institutsioonide (Euroopa Parlament ja 
nõukogu) ning komisjoni volitused selles menetluses. 
EÜ asutamislepingu artikliga 272 kehtestatakse menetluse iga etapi ametlik 
ajakava. Et tagada üheaegselt nii eelarveprojekti nõuetekohane analüüsimine kui 
eelarvepädeva institutsiooni käsutuses oleva aja parim kasutamine, on ajakava 
muudetud pärast 1988. aastat teatud määral paindlikumaks. Tegelikkuses on 
nõukogule ja parlamendile eelarvemenetluse igas etapis antud aeg pikem. Otsuse 
tegemise protsessi soodustamiseks korraldatakse kolmepoolseid kohtumisi ja 
võetakse muid meetmeid. Pragmaatiline ajakava on olnud kasutusel alates 1977. 
aastast. 

EELARVEMENETLUSE ETAPID 

a) Eelarvemenetlus algab komisjoni dokumentide (poliitiline 
strateegia ja esialgne eelarveprojekt) esitamisega 

Eelarvemenetlus algab igal aastal sellega, et komisjon valmistab ette esialgse 
eelarveprojekti (EEP). Euroopa Parlament saab seda protsessi otseselt mõjutada 
näiteks resolutsioonide kaudu, mille ta võtab vastu komisjoni õigusloome- ja 
tööprogrammi kohta või komisjoni poliitilise strateegia kohta. 

• Komisjoni etapp 

See varajane etapp hõlmab komisjonis toimuvat poliitilist mõttevahetust, poliitilise 
strateegia koostamist, kuulamisi, erinevate institutsioonide tulude ja kulude 
eelarvestusi ning lõpuks esialgse eelarveprojekti esitamist eelarvepädevatele 
institutsioonidele. 

Poliitiline strateegia võetakse vastu veebruaris ja selles dokumendis esitatakse 
komisjoni poliitilised prioriteedid järgmiseks aastaks. Selles määratakse kindlaks 
algatused, mida komisjon peab vajalikuks nende prioriteetide elluviimiseks, ning 
kirjeldatakse nende rakendamiseks vajalikku eelarveraamistikku. Sellest otsusest 
juhindutakse esialgse eelarveprojekti koostamisel ning komisjoni meetmete 
kavandamisel järgmiseks aastaks (s.t. komisjon alustab iga-aastast planeerimise ja 
programmitöö tsüklit). 
Komisjon viib selle esialgse etapi läbi täiesti iseseisvalt. 

Esialgne eelarveprojekt on praegu ainus asutamislepinguga ette nähtud dokument. 
See avaldatakse tavaliselt n–1 aasta mai alguses ja saadetakse kõikides keeltes 
eelarvepädevatele institutsioonidele juuni keskel.  

• Euroopa Parlamendi etapp 

Euroopa Parlament võtab märtsis/aprillis vastu resolutsiooni komisjoni poliitilise 
strateegia kohta, milles ta esitab oma prioriteedid järgnevaks aastaks ning kutsub 
komisjoni üles neid esialgse eelarveprojekti koostamisel arvestama.  
Ka pärast esialgse eelarveprojekti esitamist võidakse resolutsioon vastu võtta. 
Selles antakse parlamendi esialgne hinnang komisjoni ettepanekule ning 
kehtestatakse varajases etapis Euroopa Parlamendi prioriteedid järgnevaks aastaks. 
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• Nõukogu etapp 

Ka nõukogu esitab selles eelarvemenetluse etapis oma prioriteedid, tavaliselt 
resolutsioonis, mis võetakse vastu pärast komisjoni poliitilise strateegia, kuid enne 
esialgse eelarveprojekti esitamist. 

• Kolmepoolne kohtumine 

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt toimub pärast finantsraamistiku tehnilist 
kohandamist (vt eespool) ja enne komisjonipoolset esialgse eelarveprojekti esitamist 
parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajate vahel kolmepoolne kohtumine, et 
arutada järgmise eelarveaasta võimalikke prioriteete. 

b) Esimene lugemine Euroopa Parlamendis toimub pärast 
eelarveprojekti vastuvõtmist nõukogus 

Enne esimest lugemist nõukogus n aasta juunis ja juulis arutatakse ja uuritakse 
n+1 aasta esialgset eelarveprojekti. Pärast selle vastuvõtmist juuli lõpus saadab 
nõukogu eelarveprojekti Euroopa Parlamendile.  
Enne kui nõukogu eelarveprojekti vastu võtab, korraldatakse 
institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt lepituskohtumine. Lepituskohtumine 
toimub kahes osas. Esimene ettevalmistav osa on kolmepoolne kohtumine, mille 
käigus uuritakse, kas teatud eelarveküsimustes oleks võimalik saavutada kiire 
kokkulepe. Teine osa on ametlik lepituskohtumine. Et kindlustada 
lepituskohtumiseks volitus kogu parlamendilt, esitab eelarvekomisjon tavaliselt pärast 
kolmepoolset kohtumist täiskogule resolutsiooni ettepaneku, milles tuuakse välja 
nõukoguga arutusele tulevad peamised teemad ning peamised seisukohad, mille 
parlamendi delegatsioon võiks võtta. 
Esimene lugemine Euroopa Parlamendis toimub n aasta septembris ja oktoobris. 
Selles etapis uurivad eelarveprojekti eelarvekomisjon ja erikomisjonid. 
Eelarvekomisjon uurib erikomisjonide muudatusettepanekuid ja esitab nende kohta 
oma arvamuse. Need muudatusettepanekud, millega eelarvekomisjon nõus ei ole, 
võib uuesti esitada, kuid nad vajavad vastuvõtmiseks täiskogul kvalifitseeritud 
häälteenamust. Eelarvekomisjon on kuni muudatusettepanekute vastuvõtmiseni 
täiskogul kõikide lugemiste puhul vastutav komisjon. Enne esimest lugemist 
parlamendis korraldatakse erimeelsusi tekitavates küsimustes ühise seisukohani 
jõudmiseks kolmas kolmepoolne kohtumine ja lepituskohtumine. 
Esimesel lugemisel võtavad mõlemad institutsioonid arvesse selgitavaid dokumente, 
nagu esialgsele eelarveprojektile lisatud tegevusaruanded ja finantsselgitused. 
Nende dokumentide eesmärk on kirjeldada ja analüüsida eelarveettepanekuid 
üksikasjalikumalt, eelkõige erinevate meetmete tulemuslikkuse hindamise teel. 

c) Teine lugemine nõukogus ja Euroopa Parlamendis  
Nõukogus n aasta novembri lõpus toimuv teine lugemine on väga sarnane 
nõukogus toimuvale esimesele lugemisele. Eelarveprojekti muudetakse nõukogu 
poolt heaks kiidetud parandusettepanekute põhjal. Üldiselt taastab nõukogu oma 
esimesel lugemisel vastu võetud arvnäitajad. Enne kui nõukogu võtab vastu oma 
teise lugemise seisukoha, korraldatakse neljas kolmepoolne kohtumine. Lõpuks 
võtab Euroopa Parlament n aasta detsembris teisel lugemisel vastu üldeelarve. 
Siinkohal tuleb märkida, et parlament võib eelarve tervikuna tagasi lükata.  
Kui eelarve on vastu võetud, kohandavad komisjoni peadirektoraadid ja talitused 
oma n+1 aasta tööprogrammi ehk juhtimiskava muutustega, mis esialgse 
eelarveprojektiga võrreldes sisse viidi. Iga-aastane juhtimiskava põhineb 
tegevuspõhisel juhtimisel (vt sõnastikku). Kui eelarvet ei võeta vastu, jõustub 
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ajutiste kaheteistkümnendike süsteem (EÜ asutamislepingu artikkel 273), mis 
võimaldab igal kuul mistahes eelarvepeatükis kulutada summa, mis ei ületa eelmise 
eelarveaasta eelarve assigneeringutest ühte kaheteistkümnendikku. 

Põhirõhk kolmepoolsetel kohtumistel ja lepituskohtumistel  

Kolmepoolsed kohtumised ja lepituskohtumised on eelarvemenetluse väga oluline 
osa, mille eesmärk on saavutada kokkulepped lihtsamal viisil. 

Asutamislepingus kolmepoolseid kohtumisi ja lepituskohtumisi ei mainita. Kolm 
institutsiooni korraldavad neid eelarvemenetluse igas olulises etapis ja kui see on 
vajalik konkreetsete küsimuste arutamiseks (vt allpool). 
Nende eesmärk on aidata kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu peamisi prioriteete 
arvestava üldise eelarvealase kokkuleppe saavutamisele.  

EELARVE TÄITMISE AJAL SAAB HÄÄLETADA PARANDUSEELARVE 
VASTUVÕTMISE ÜLE 

Vältimatud, erakorralised ja ettenägematud asjaolud võivad tingida selle, et komisjon 
peab esitama aastal n muudatusettepanekud vastuvõetud eelarve kohta. Sellisel 
juhul teeb ta seda paranduseelarve esialgse projekti vormis. Paranduseelarveid 
kasutatakse ka selleks, et lisada eelmise (n–1) aasta saldo käesoleva (n) aasta 
eelarvesse. Paranduseelarvete puhul kohaldatakse sama menetluskorda kui 
üldeelarve puhul. 
 

AJAKAVA LÜHIÜLEVAADE 
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LISSABONI LEPINGU MÕJU  

Lissaboni lepingu jõustumine tooks kaasa suured muutused eelarve ajakavas ja 
menetluses. 

Üks peamisi muutusi tuleneb vahetegemise kaotamisest kohustuslike ja 
mittekohustuslike kulude vahel: mõlemal eelarvepädeval institutsioonil – Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul – hakkab olema ühesugune pädevus kogu eelarve suhtes. 
Eelarvemenetlusest saab kaasotsustamismenetluse erivorm, mille käigus Euroopa 
Parlament ja nõukogu peavad saavutama kokkuleppe kogu eelarve kohta. 

Uute sätete kohaselt valmistab eelarveprojekti ette komisjon, kes saab endale 
eelarvemenetluses algatusõiguse.9 Kummaski eelarvepädevas institutsioonis toimub 
ainult üks lugemine ja praegune teine lugemine asendatakse lepitusmenetlusega.  

Komisjoni eelarveprojekt saadetakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule 1. 
septembriks. 

Nõukogu peab võtma oma seisukoha eelarveprojekti kohta vastu 1. oktoobriks. 

Euroopa Parlament peab seejärel võtma oma seisukoha vastu järgmise 42 päeva 
jooksul. 

 - Kui Euroopa Parlament kiidab nõukogu seisukoha muutmata kujul heaks 
või ei võta seisukohta vastu, loetakse eelarve vastuvõetuks. 

 - Kui Euroopa Parlament võtab vastu muudatusettepanekud (oma liikmete 
häälteenamusega), kutsub parlamendi president nõukogu eesistuja heakskiidul 
viivitamata kokku lepituskomitee kohtumise10.  

Lepituskomiteel, mis koosneb nõukogu liikmetest või nende esindajatest ja võrdsest 
arvust Euroopa Parlamenti esindavatest liikmetest, on seejärel kokkuleppele 
jõudmiseks aega 21 päeva.11  

Kui lepituskomitee ei jõua 21 päeva jooksul kokkuleppele, loetakse eelarve 
vastuvõtmata jäetuks ning komisjon peab esitama uue eelarveprojekti ja sellega 
algab uus menetlus. 

Kui lepituskomitee jõuab kompromissteksti osas kokkuleppele, on Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul selle teksti kohta seisukoha esitamiseks 14 päeva. Eelarve 
loetakse vastuvõetuks, kui kumbki institutsioonidest ei lükka seda tagasi, nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamusega ja Euroopa Parlament oma liikmete 
häälteenamusega.12  

Kui mõlemad institutsioonid eelarve tagasi lükkavad, peab komisjon esitama uue 
eelarveprojekti.  

                                                 
9 Sellest tulenevalt võib komisjon oma eelarveprojekti muuta. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 250 
lõike 2 kohaselt saab ta seda võimalust kasutada siiski ainult lepituskomitee kokkukutsumiseni. 
10 See ei ole vajalik, kui 10 päeva jooksul pärast projekti edastamist teatab nõukogu Euroopa 
Parlamendile, et ta on heaks kiitnud kõik parlamendi muudatusettepanekud. Sel juhul lepituskomitee 
kohtumist ei toimu, sest eelarve loetakse muudetud kujul vastu võetuks.  
11 Lissaboni lepingu kohaselt võtab komisjon lepituskomitee menetlusest osa ning „teeb kõik vajalikud 
algatused selleks, et lähendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti”.  
12 Teisisõnu, kui mõlemad institutsioonid kiidavad selle heaks, kui kumbki ei tee otsust või kui üks võtab 
eelarve vastu ja teine ei tee otsust. 
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Sama juhtub siis, kui Euroopa Parlament eelarve tagasi lükkab (oma liikmete 
häälteenamusega) ja nõukogu seda ei tee (kas võttes selle vastu või otsust mitte 
tehes).  

Kui Euroopa Parlament (lihthäälteenamusega) eelarve heaks kiidab ja nõukogu selle 
tagasi lükkab, on parlamendil võimalus kinnitada oma liikmete häälteenamusega ja 
antud häälte kolmeviiendikulise enamusega parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud muudatusettepanekud, kui ta teeb seda 14 päeva jooksul alates 
tagasilükkamisest nõukogu poolt. Sel juhul loetakse eelarve vastuvõetuks Euroopa 
Parlamendi poolt kinnitatud muudatusettepanekutega. Kui Euroopa Parlamendil ei 
õnnestu kinnitada kõiki oma muudatusettepanekuid, jääb nende eelarveridade kohta, 
mille suhtes muudatusettepanek esitati, kehtima lepituskomitees kokkulepitud 
seisukoht.  

Euroopa Parlament näeb uues eelarvemenetluses oma mõjuvõimu tugevdamist: talle 
jääb otsustav sõna kogu eelarve osas; eelarvet ei ole võimalik vastu võtta ilma 
Euroopa Parlamendi nõusolekuta, kuid Euroopa Parlament võib eelarve heaks kiita 
vastupidiselt nõukogu soovile või kui nõukogu ei esita oma seisukohta.13  

See menetlus eeldab siiski institutsioonisiseste ja institutsioonidevaheliste 
dialoogimehhanismide tugevdamist eelarvemenetluse ettevalmistamisel. Teise 
lugemise kaotamine ja iga menetluse etapi rangem ajakava eeldavad kõigilt 
institutsioonidelt suurepärast ettevalmistust poliitilisel, tehnilisel ja strateegilisel 
tasandil, sest paranduste tegemiseks on vähem võimalusi. 

Põhimõtteliselt tuleks institutsioonide vahel kokku lepitud pragmaatilisest ajakavast 
kinni pidada või sellest isegi ees olla. Lepitusmenetluse korraldamist, 
institutsioonidevahelise teabe liikumist jms (eelkõige Euroopa Parlamendi 
delegatsiooni ja nõukogu delegatsiooni vormi, koosolekute juhatamist, lepituskomitee 
kestust) käsitlevad küsimused tuleks uue menetluse edukuse huvides eelnevalt 
institutsioonidevaheliselt kokku leppida.  
 

Menetluse erinevad tulemused kokkuvõtlikult: 
Euroopa Parlament kiidab heaks + 
nõukogu kiidab heaks = eelarve on vastu võetud 

Euroopa Parlament kiidab heaks + 
nõukogu ei tee otsust = eelarve on vastu võetud 

Euroopa Parlament kiidab heaks + 
nõukogu lükkab tagasi 

= eelarve on vastu võetud koos Euroopa 
Parlamendi muudatustega või 
ühistekstina 

Euroopa Parlament ei tee otsust + 
nõukogu kiidab heaks = eelarve on vastu võetud 

Euroopa Parlament ei tee otsust + 
nõukogu ei tee otsust = eelarve on vastu võetud 

Euroopa Parlament ei tee otsust + 
nõukogu lükkab tagasi = eelarve on tagasi lükatud 

Euroopa Parlament lükkab tagasi + 
nõukogu kiidab heaks = eelarve on tagasi lükatud 

Euroopa Parlament lükkab tagasi + 
nõukogu ei tee otsust = eelarve on tagasi lükatud 

                                                 
13 See on siiski pigem teoreetiline võimalus, sest on raske ette kujutada, et nõukogu lükkab tagasi teksti, 
mida tema delegatsioon, mis koosneb kõikide liikmesriikide esindajatest, arutas ja aktsepteeris. 
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Euroopa Parlament lükkab tagasi + 
nõukogu lükkab tagasi = eelarve on tagasi lükatud 
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3. OSA 

 

IGA-AASTANE EELARVEMENETLUS AASTATEL 2005–
2009  
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2005. AASTA EELARVEMENETLUS 
Raportöörid: hr Salvador Garriga Polledo (III jagu - Komisjon) 

pr Anne E. Jensen (muud jaod – muud institutsioonid) 
 

2005 oli 25-liikmelise Euroopa Liidu esimene täisaasta. Nii uus valitud Euroopa 
Parlament kui ka uus ametisse nimetatud komisjon alustasid oma tegevust 2005. 
aasta eelarvemenetluse ajal. See oli samuti tegevuspõhise eelarvestamise esitusviisi 
rakendamise teine aasta, kuid esimene aasta, mille puhul kõik ettepanekud ja 
otsused põhinesid tegevuspõhise eelarvestamise liigitusel. 
2005. aasta eelarvemenetlus näis võrreldes 2004. aastaga lihtsam, hoolimata 
asjaolust, et kasutada olnud varu oli väiksem kui komisjoni algsest 
finantsplaneeringust tulenes, eriti finantsperspektiivi rubriikides 3 "Sisepoliitika", 4 
"Välistegevus" ja 5 "Haldus" See oli tingitud finantsperspektiivi iga-aastasest 
tehnilisest kohandusest vastavalt hindade ja rahvamajanduse kogutulu muutusele. 
Vastuvõetud eelarve maht oli kulukohustuste osas 116,554 miljardit eurot (1,10% 
EL-25 KRTst) ja maksete osas 106,300 miljardit eurot (1,00% EL-25 KRTst). 
Kulukohustused suurenesid 6,2% ja maksed 4,4% võrra. 
Peamised arutlused peeti traditsioonilistel vaidlusteemadel, s.t rubriigid 4 
"Välistegevus" ja 5 "Haldus", paindlikkusinstrumendi kasutamine ning maksete 
suurus. Viimase osas oli Euroopa Parlamendi seisukoht esimesel lugemisel taastada 
üldiselt esialgne eelarveprojekt ning samuti mõnel juhul suurendada makseid 
esialgse eelarveprojekti assigneeringutega võrreldes, eesmärgiga vähendada 
täitmata kulukohutuste määra. Lisaks kinnitas eelarvekomisjon tavatult juba 
lepituskohtumisel iga-aastase põllumajandusvaldkonna kirjaliku muutmisettepaneku 
sisu, välja arvatud katseprojekt, mille parlament algatas hiljem (ELi 
kalanduskokkuleppeid käsitlev uurimus). 
Maksete assigneeringute oluline suurenemine võrreldes 2004. aasta eelarvega 
(+9,7 miljardit eurot) oli tingitud peamiselt uute liikmesriikide täielikust 
integreerumisest, 2003. aasta ühise põllumajanduspoliitika reformi mõjudest 
(põllumajanduskulud suurenesid umbes 10%) ning struktuurifondide eelarve parema 
täitmise prognoosist. 

Parlament sai garantii põllumajandus- ja struktuurimeetmete kulude katmiseks 
piisavate assigneeringute kohta tänu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühiselt võetud kohustusele kiiresti esitada ja võtta vastu mistahes paranduseelarve, 
kui vahendite kasutamise suutlikkus liikmesriikides suureneb. Samuti tagati Põhja-
Iirimaa jaoks ette nähtud programmi "Peace II" pikendamine aastateks 2005 ja 
2006. 
Eelarvepädevad institutsioonid leppisid kokku konkreetse teabe osas, mille 
komisjon peab ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames Euroopa 
Parlamendile edastama. 

Välispoliitika keskendus muu hulgas rahu ja demokraatia taastamise toetamisele. 
Vastavalt Euroopa Parlamendi soovidele lisati sellesse rubriiki teist aastat järjest 
olulised rahalised vahendid Iraagi toetamiseks. Selleks oli kasutada kokku 200 
miljonit eurot. 
Parlament tagas samuti uue naabruspoliitika rahastamise. Ühinemiseelseks abiks 
ette nähtud kulukohustused ulatusid 2,1 miljardi euroni, sealhulgas esimest korda 
Horvaatia jaoks. 120 miljoni euro suurune abipakett nähti ette Küprose türgi 
kogukonna majandusarengu soodustamiseks. 
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Solidaarsusfondist eraldati 98,55 miljonit eurot (Slovakkia, Balti riikide ja Rootsi 
jaoks). Paindlikkusinstrumendist eraldati 185 miljonit eurot programmi Peace I" (45 
miljonit eurot), detsentraliseeritud ametite (40 miljonit eurot) ja Iraagi ülesehituse (100 
miljonit eurot) jaoks. Hädaabireservi kasutati 2005. aasta jooksul samuti kolm korda 
(kaks korda 2004. aasta India ookeani tsunami puhul (170 miljoni eurot) ja üks kord 
Kashmiri maavärina puhul (40 miljonit eurot)). 
Detsentraliseeritud ametitele paindlikkusinstrumendi kaudu ülalnimetatud 
täiendava 40 miljoni euro eraldamise eesmärk oli kaitsta ja tugevdada parlamendi 
prioriteete ning anda ametitele nende töö läbiviimiseks vajalikud rahalised vahendid. 
Siiski tegi ametite suurenenud arv ja nende kasvav mõju eelarvele, eriti rubriigile 3, 
parlamendile muret ja ta rõhutas oma poliitilist soovi tugevdada kontrolli ametite üle 
veelgi ja seda nii poliitilisel kui eelarve tasandil.  
 
EUROOPA PARLAMENDI EELARVE 
Euroopa Parlamendi 2005. aasta eelarvet iseloomustas laienemisprotsess, s.t 
täiendavate rahaliste vahendite eraldamine ja uute ametikohtade loomine 2004. 
aastal ELiga ühinenud riikide jaoks. Ainuüksi sel aastal loodi 180 täiendavat 
ametikohta. Samuti nõustus eelarvekomisjon kinnitama juhatuse otsuse uute D4/D5 
hoonete ostulepingute kohta (praegu kannavad need hooned Willy Brandti ja József 
Antalli nime). 
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2006. AASTA EELARVEMENETLUS 
Raportöörid: hr Giovanni Pittella (III jagu - Komisjon) 

hr Valdis Dombrovskis ( muud jaod – muud institutsioonid) 
 

2006 oli "Agenda 2000" programmiperioodi viimane aasta. 2006. aasta 
eelarvemenetluse üks konkreetne näitaja oli see, et enne nõukogu teist lugemist ei 
jõutud lepituskohtumisel kokkuleppele. Kokkulepe saavutati alles nädal aega hiljem 
toimunud erakorralisel kolmepoolsel kohtumisel. 
2006. aasta eelarve kulukohustuste maht oli 121,191 miljardit eurot ning maksete 
maht 111,970 miljardit eurot (vastavalt 1,09% ja 1,01% EL-25 KRTst, s.t 2,504 ja 
7,323 miljardit eurot alla finantsperspektiiviga sätestatud ülemmäärade). 

Peamised vaidlusalused punktid puudutasid maksete taset, mõne 
kaasotsustusmenetluse teel otsustatud programmi finantspakette, uute ametnike 
värbamist pärast 2004. aasta laienemist, paindlikkusinstrumendi kasutamist (vt 
allpool) ning ÜVJP eelarvet. 

Parlament rõhutas põhimõtet eraldada täiendavat raha uutele poliitilistele 
prioriteetidele, et säilitada olemasolevate programmide osas kokkulepitud 
rahastamine. Parlamendi poliitilised prioriteedid olid soov rakendada paremini 
Lissaboni ja Gõteborgi strateegiaid, ELi teabepoliitika edendamine, Euroopa 
noortepakti väljatöötamine ning ELi välispoliitika tugevdamine. 
Parlament võttis esimesel lugemisel vastu läbirääkimiste seisukoha, mille 
kohaselt tuleks ületada finantsperspektiivi rubriikide 2, 3 ja 4 ülemmäärasid ning 
natuke vähendada ÜVJP assigneeringuid. Seda tehes keeldus parlament selgelt 
oma prioriteete ohtu seadmast ning kritiseeris nõukogu mittejärjekindlat tegevust 
rubriigi 4 kulusid vähendades, välja arvatud ÜVJP puhul, mille kohta laekunud teavet 
peeti ebapiisavaks. 
Pärast 2004. aasta laienemist eraldati kuuele kaasotsustamismenetluse teel vastu 
võetavale programmile võrreldes nende algsete kaasotsustamismenetluse teel vastu 
võetud finantspakettidega täiendavad rahalised vahendid rubriigi 3 ülemmäärade 
piires. Sel viisil sai parlament 100 miljonit eurot täiendavaid rahalisi vahendeid 
Lissaboni strateegiaga, sealhulgas noorte ja haridusega seotud programmide 
jaoks.  
Parlament saavutas kokkuleppe ÜPP reformiga seotud kohandamismeetmete 
rakendamise rahastamiseks, suurendades rubriiki 1b "Maaelu arendamine" 655 
miljoni euro võrra rubriigi 1a sama suure vähendamise arvelt. 

Rubriigis 4 suurendati ÜVJP eelarvet 102,6 miljoni euroni ning parlament võttis 
vastu ühisavalduse nõukoguga, mis suurendas parlamendi õigusi saada ÜVJP 
küsimustes teavet, kinnitades 2002. aasta novembri ühisdeklaratsiooni (mis 
seadustas ühisnõupidamised) ning tõstes nõukogu esindamise suursaadiku 
tasandile. 

Tänu eelmistest aastatest üle kantud summadele saavutati üldine kokkulepe 
kasutada paindlikkusinstrumenti 275 miljoni euro ulatuses, mis ületab 
instrumendi iga-aastast 200 miljoni euro suurust piirmäära. Rahastati nelja rubriigi 
4 meedet: kolme parlamendi prioriteeti (tsunami, suhkruprotokolli reformi tagajärjed, 
Iraagi ülesehitus) ning ÜVJPd. 
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Maksete tase oli 2006. aasta eelarvemenetluse ajal eriti vaidlusalune teema. 
Parlamendi ja nõukogu traditsiooniliste seisukohtadega14 võrreldes olid läbirääkimiste 
positsioonid tõepoolest jäigemad, kuna 2006. aasta eelarve pidi saama 
võrdlusaluseks nii 2007–2013 mitmeaastase finantsraamistiku kui ka aastate 2007–
2013 eelarvete läbirääkimistel, juhul kui järgmise finantsraamistiku osas kokkulepet 
ei saavutata. 
Hädaabireservi kasutati kaks korda, et rahastada Darfurile, Jordani Läänekaldale, 
Gaza sektorile, Palestiina elanikele ja Liibanonile antavat abi kogusummas 180 
miljonit eurot. Solidaarsusfondi kasutati üks kord, et rahastada 2005. aasta 
üleujutuste tagajärgede likvideerimist Austrias, Bulgaarias ja Rumeenias 106 miljoni 
euro ulatuses. 
Õigusloome valdkonnas toimus 2005. aastal finantsmääruse rakenduseeskirjade 
läbivaatamine, et võtta arvesse uut riigihankeid käsitlevat direktiivi (vt eelmist jaotist 
Euroopa Parlamendi viimase ametiaja peamiste saavutuste kohta). 

 

EUROOPA PARLAMENDI EELARVE 
Kogu 2006. aasta jooksul jätkus töötajate värbamine uutest liikmesriikidest, et 
saavutada kokku lepitud määrad, ning selleks eraldati vahendeid parlamendi 
eelarvest. Samas lisati eelarvesse assigneeringud järgmise laienemise jaoks 
(Bulgaaria ja Rumeenia), võttes arvesse eeldatavaid vajadusi. Eelarvekomisjon 
soovis, et kõik institutsioonid analüüsiksid uutest liikmesriikidest töötajate värbamisel 
tehtud edusamme. Eelarvekomisjon nõustus samuti jätkama hoonete parlamendi 
omandisse saamise poliitikat (selle asemel, et rentida) ning nõudis suuremat 
personali ümberpaigutamist. 

                                                 
14 Nõukogu soovib vähendada makseid, et viia need kooskõlla eeldatavate rakendusvajadustega, samas 
soovib Euroopa Parlament, et poliitilisi prioriteete tuleb piisavalt rahastada ning vähendada tuleb 
täitmata kulukohustuste taset. 
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2007. AASTA EELARVEMENETLUS 
Raportöörid: hr James Elles (III jagu - Komisjon) 

hr Louis Grech ( muud jaod – muud institutsioonid) 
 

Kuna 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja aastate 2007–
2013 mitmeaastase finantsraamistiku alastele läbirääkimistele ja nende 
dokumentide vastuvõtmisele kulus palju aega, eelarvemenetluse ajakavast ei peetud 
kinni ning mõned selle etapid teostati lihtsustatud kujul. Nagu 2005. aastal, tuli ka 
seekord nõukogu teisele lugemisele eelnenud lepituskoosolekule lisaks pidada 2006. 
aasta detsembris kolmepoolne kohtumine seoses probleemidega teise lugemise 
kokkuleppe saavutamisel. 
2007. aasta eelarve kulukohustuste maht oli 126,551 miljardit eurot ning maksete 
maht 115,497 miljardit eurot (vastavalt 1,08% ja 0,99% ELi KRTst, s.t 1,850 ja 8,369 
miljardit eurot alla mitmeaastase finantsraamistikuga sätestatud ülemmäärade). 

Võrreldes eelmiste aastatega nihkus läbirääkimiste kese paindlikkusinstrumendi 
kasutamiselt ning ülemmääradest kinnipidamiselt kulutustele vastavale tulule 
(edendades tõhusamat ja mõjusamat kulutamist), finantsmääruse läbivaatamisele, 
uute liikmesriikide ametnike värbamisele ning nõukogu kavandatud töökohtade 
vähendamisele (seoses "tootlikkuse programmi" käsitleva deklaratsiooni projektiga). 
Siiski on maksete tase ja ÜVJP jäänud olulisteks arutlusteemadeks. 
2007. aasta eelarvemenetlus oli nõukogu jaoks keeruline, kuna tal oli raskusi mitmes 
küsimuses kvalifitseeritud enamuse saavutamisega, eeskätt pidades silmas 
eesistujariigi Soome poolt toetatud "tootlikkuse" lähenemisviisi, mille kohase nõukogu 
avalduse osas ei saavutatud kokkulepet. Parlament oli vastu nõukogu kavandatud 
ametikohtade kärpimisele ning kandis töötajate palkade assigneeringud reservi, et 
teostada oluline analüüs, andes vahehinnangu komisjoni personalivajadustele ning 
selle kohta, kui suur osa personalist töötab administraatoritena ja kui paljud täidavad 
tugifunktsiooni. 
Samuti seadis parlament nõukogu strateegiliselt keerulisse olukorda, otsustades 
mitte teha ettepanekut paindlikkusinstrumendi täiendava rahastamisvahendina 
kasutamise kohta ning nõudes finantsmääruse läbivaatamist mistahes 2007. aasta 
eelarvet käsitleva kokkuleppe eeltingimusena. See võimaldas saavutada kokkuleppe 
finantsmääruse läbivaatamise osas ning ületada teatud liikmesriikide vastuseisu ELi 
fondide usaldusväärset finantsjuhtimist ning eeskätt sisekontrolli käsitlevate uute 
sätete kehtestamisele.  
Kulutustele vastava tulu lähenemisviis (vt eespool) võeti iga-aastases 
eelarvemenetluses alaliselt kasutusele, nagu nähti ette Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni ühisavalduses. 

Lisaks tuleb rõhutada ka muid Euroopa Parlamendi jaoks positiivseid aspekte. 
Esialgses eelarveprojektis taastati ÜVJPle ettenähtud summa, ning Euroopa 
Parlament tagas ühtlasi, et ÜVJP liigenduses ei tehta mingeid muudatusi, ning 
parlament sai uued õigused teabe saamiseks nagu teabekoosolekud Euroopa 
Parlamendi jaoks olulistes küsimustes või kirjalik teave ELi eriesindajate määramise 
kohta. 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon koostasid ühisavalduse 2007. aasta 
eelarvesse kavandatud kolme uue ameti kohta. Selles muudeti ametlikuks 
parlamendi seisukoht detsentraliseeritud ametite loomise kohta (teave eelarvele 
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avalduva mõju kohta, nagu on sätestatud uue institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 47). 
Loodi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond, mille kulukohustuste 
aastane maksimaalne maht oli 500 miljonit eurot ning mida kasutati kaks korda 
Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome puhul (18,6 miljonit eurot). 

Hädaabireservi kasutati 2007. aastal üks kord 49,2 miljoni euro ulatuses, et 
reageerida kriisiolukorrale Gaza sektoris ja Jordani Läänekaldal. Solidaarsusfondi 
kasutati 2007. aastal kaks korda, üks kord Kreekas (9,3 miljonit eurot) ja Ungaris 
(15,1 miljonit eurot) toimunud üleujutuste puhul ning teine kord Saksamaa (tugevad 
tormid, 166,9 miljonit eurot) ja Prantsusmaa (orkaan, 5,3 miljonit eurot) puhul. 
Eelarvesse kirjendati tavatult palju ja suuremahulisi reserve (algselt 4,440 
miljardit eurot kulukohustusi, millest jäi pärast teist lugemist järele 3,500 miljardit 
eurot), mis tulenes peamiselt 30 alusakti15 hilisest vastuvõtmisest pärast liikmesriikide 
poolset hilist kokkulepet uue mitmeaastase finantsraamistiku ühise ettepaneku kohta, 
samuti eelarvepädevate institutsioonide murest seoses oma õigustega pärast 
põllumajanduse kulude vabatahtliku ümbersuunamise kasutuselevõttu (s.t vabatahtlik 
rahaliste vahendite ümberpaigutamine põllumajanduse otsetoetuste (ÜPP "esimene 
sammas") alt maaelu arengu (ÜPP "teine sammas") alla). 

Õigusloome valdkonnas toimus 2006. aastal finantsmääruse ja selle 
rakenduseeskirjade ulatuslik läbivaatamine. Kõige rohkem vaidlusi tekitanud 
punktid olid seotud avalikes hangetes osalemise keeluga isikute andmebaasi 
loomisega, teabe avalikustamisega põllumajandusfondidest toetust saanute kohta 
(mille puhul komisjon tagas teabe avaldamise valdkonnapõhistes 
rakendusmäärustes) ning Euroopa erakondade rahastamisega, mille puhul Euroopa 
Parlamendil õnnestus parandada Euroopa erakondade pikaajalise 
finantsplaneerimise suutlikkust, kehtestades ülejäägi ülekandmise võimaldamiseks 
erandi kasumi taotlemist keelavast eeskirjast.  
 
EUROOPA PARLAMENDI EELARVE 
Parlamendi eelarvega seoses avaldas eelarvekomisjon kahetsust, et liiga vähe 
tähelepanu pöörati parlamendi kolmest eri töökohast tulenevatele kuludele. Oma 
resolutsioonis hinnati nende kulude suuruseks 16% kogu eelarve mahust, s.t. umbes 
200 miljonit eurot. Eelarvest sai olulisi rahalisi vahendeid kommunikatsioonipoliitika. 
Assigneeringud eraldati külastajate keskuse, kaasaegsete audiovisuaalseadmete ja 
uue veebisaidi projekti jaoks. Täiendavad assigneeringud otsustati eraldada 
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisest tulenevate laienemisega seotud kulude 
katmiseks. 

                                                 
15 Nn "Prodi pakett", mis hõlmab valdkondi nagu ränne, noored, teadusuuringud jmt. 
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2008. AASTA EELARVEMENETLUS 
Raportöörid: hr Kyösti Virrankoski (III jagu - Komisjon) 

hr Ville Itälä ( muud jaod – muud institutsioonid) 
 

2008. aasta eelarvemenetlus näitas, et nõukogu tavapärasele vastuseisule 
vaatamata oli mitmeaastane finantsraamistik vaja läbi vaadata juba üks aasta pärast 
selle jõustumist, et viia see kooskõlla selliste ELi prioriteetidega nagu Galileo ja 
Euroopa Tehnoloogiainstituut. 

2008. aasta eelarve kulukohustuste maht oli 129,150 miljardit eurot ning maksete 
maht 120,347 miljardit eurot (vastavalt 1,03% ja 0,96% ELi KRTst, s.t 3,693 ja 9,650 
miljardit eurot alla mitmeaastase finantsraamistikuga sätestatud ülemmäärade). 

2008. aasta eelarvemenetluse käigus olid parlamendi ja nõukogu vahelise arutelu 
peamised küsimused Galileo, personaliküsimused ja personali värbamine (nagu oli 
ka aasta varem), rubriigi 4 kulud, ELi ametite rahastamine ja järelevalve ning 
institutsioonidevahelises kokkuleppes nimetatud erinevate rahastamisvahendite 
kasutamine. 

Ühed olulisemad vaidlusteemad puudutasid Galileod ja Euroopa 
Tehnoloogiainstituuti, mille puhul Euroopa Parlament nõudis mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamist. Euroopa Parlament soovis tagada Galileo ja Euroopa 
Tehnoloogia Instituudi rahastamise ELi eelarvest, ilma et see ohustaks Lissaboni 
agenda mitmeaastaste programmide jaoks vajalikke rahastamisvahendeid. Kuni 
2013. aastani eraldati Galileo ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi jaoks 3,7 miljardit 
eurot. Kasutati erinevaid rahastamisvahendeid, sealhulgas aastate 2007–2013 
mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist (1,6 miljardit eurot), 
paindlikkusinstrumendi kasutamist (200 miljonit eurot), varude kasutamist (300 
miljonit eurot), samuti ümberpaigutamisi (200 miljonit eurot) ja prioriteetide muutmist 
(400 miljonit eurot). 
EP saavutas rubriigi 4 suurenenud kuluvajaduste rahastamise. See oli taas võimalik 
ainult paindlikkusinstrumendi kasutamisega, mis näitab rubriigi 4 kroonilist 
alarahastamist. Kuna ÜVJP (sealhulgas ELi politseimissioon Kosovos) 
rahastamisvajadused kaeti, sai Euroopa Parlament komisjonilt lubaduse pidada 
parlamendiga kolm korda aastas korralisi poliitilisi dialooge ELi välispoliitika 
demokraatliku kontrolli ja järjepidevuse üle. Euroopa Parlament tõi ühtlasi välja 
komisjoni puudused selle valdkonna vajaduste kavandamisel. 
Parlamendi kavandatud oluline vahendite kasv oli seotud Palestiinale (näiteks abi 
kaitsetumatele peredele ning üldkasutatavate teenuste osutajate toetamine) ja 
Kosovole (näiteks üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamisabi) antava abiga. 
Kui ÜVJP rahastamist mitte arvestada, siis eraldati Kosovo jaoks 265 miljonit eurot ja 
Palestiina jaoks 300 miljonit eurot kulukohustustena, s.t ligikaudu kaks korda enam 
kui esialgses eelarveprojektis esitatud komisjoni algses ettepanekus. Osad summad 
kandis Euroopa Parlament reservi Iraagi jaoks kuni vahendite kasutamise kohta 
täiendava teabe saamiseni. 
ELi ametid olid eelarvemenetluse ajal samuti kesksed aruteluteemad. Pärast teise 
lugemise järgselt toimunud lepituskohtumist võeti vastu ühisavaldused, mille 
eesmärk oli parem järelevalve ELi ametite loomise, arengu ja rahastamise üle. 
Vastavalt parlamendi soovile suurenes detsentraliseeritud ametite rahastamiseks 
ette nähtud eelarveridade maht enam kui 20% ning Frontexi eelarve kahekordistus. 
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Rubriik 5 "Halduskulud" suurenes 4,4% võrra eeskätt laienemisega seotud 
vajaduste tõttu. Euroopa Parlamendi poolt 2006. aastal nõutud komisjoni 
personalivajaduste "läbivaatamise aruanne" esitati 2007. aasta aprillis. 
Tuleks märkida, et 2008. aasta eelarve oli esimene eelarve, kus majanduskasvu ja 
tööhõivega seotud kulud (rubriik 1 – 44,9% 2008. aasta eelarvest) olid suuremad 
kui põllumajandusega seotud kulud (rubriik 2 – 42,6% 2008. aasta eelarvest), need 
kulutused tehti mitmeaastase finantsraamistikuga ettenähtust aasta varem ning 
enne programmile Galileo mõeldud täiendavate rahaliste vahendite kandmist rubriiki 
1a. Kui rubriigi 2 assigneeringud vähenesid võrreldes 2007. aastaga nihkega maaelu 
arengu kulude suunas, rubriigi 1 assigneeringud suurenesid oluliselt. 
Eelarvemenetluse ajal tõstatati jagatud haldamise raames samuti liikmesriikide iga-
aastaste kokkuvõtete küsimus.  
Parlamendi juhtlause oli luua "tulemustele suunatud eelarve". Mõlemad 
eelarvepädevad institutsioonid arutasid ja analüüsisid tegevuspõhise 
eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise rakendamist. Parlament ja komisjon 
algatasid uuringud ning Euroopa Parlamendi algatusraport võeti vastu 2009. aasta 
märtsis. 
2008. aastal kasutati paindlikkusinstrumenti rubriigi 1a (Galileo) jaoks ning ÜVJP 
jaoks kokku 270 miljoni euro ulatuses. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi kasutati viies riigis (Itaalia, Malta, Portugal, Hispaania ja Leedu) 49 miljoni 
euro ulatuses. Solidaarsusfondist eraldati 281 miljonit eurot Ühendkuningriigile, 
Kreekale, Sloveeniale, Prantsusmaale ja Küprosele. 
 

EUROOPA PARLAMENDI EELARVE 
Parlamendi eelarvet silmas pidades lepiti kokku ja hääletati katseprojekti osas, mis 
võimaldab parlamendiliikmetel saada individuaalset suulist tõlget. Euroopa 
Parlamendi eelarvega viidi ellu parlamendi soov järgida keskkonnastandardeid 
(EMASi sertifikaat) ning ajendati administratsiooni seda protsessi kiirendama (mis 
viidi seejärel lõpule). Eelarvevahendite kasutamine seati sõltuvusse Euroopa 
poliitiliste sihtasutuste rahastamise õigusliku aluse vastuvõtmisest. Loodi kaks uut 
peadirektoraati ning lepiti kokku eelarve assigneeringutes, eesmärgiga parandada 
parlamendiliikmetele osutatavaid teenuseid. 
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2009. AASTA EELARVEMENETLUS 
Raportöörid: pr Jutta Haug (III jagu – Komisjon) 

hr Janusz Lewandowski ( muud jaod – muud institutsioonid) 
 

2009. aasta eelarvemenetlus oli viimane eelarvemenetlus Euroopa Parlamendi 
kuuenda koosseisu ametiajal. 2009. aasta eelarve kulukohustuste maht oli 133,846 
miljardit eurot ning maksete maht 116,096 miljardit eurot (vastavalt 1,03% ja 0,89% 
ELi KRTst, s.t 3,187 ja 8,084 miljardit eurot alla mitmeaastase finantsraamistikuga 
sätestatud ülemmäärade). 
Läbirääkimistel tõstatatud peamiste küsimuste hulgas olid tavapärased 
parlamendile muret valmistavad küsimused, nagu rubriigi 4 väike varu, maksete tase 
ja ühtekuuluvuspoliitika eelarve täitmine. Samuti tõstatusid uued 
rahastamisvajadused nagu toiduainete rahastamisvahend ning Euroopa majanduse 
taastamise kava, mille eesmärk on leevendada majanduslangust. Euroopa 
Parlament rõhutas samuti vajadust piisavate vahendite järele, et rahastada oma 
prioriteete, nagu kliimamuutus, konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks ning ühine sisserändepoliitika. 
Parlament kritiseeris tugevalt esialgse eelarveprojekti madalat maksete taset 
protsendina KRTst. 2009. aasta esialgse eelarveprojekti maksete tase vähenes 
enneolematu 3% võrra 2008. aasta eelarvega võrreldes, mille parlament võttis vastu 
2007. aasta detsembris. Need vähendamised mõjutasid peamiselt 
ühtekuuluvuspoliitikat, kuid samuti kodakondsuse ja välispoliitika rubriike. Pärast 
nõukogu tehtud kärpeid suurendas parlament kõikide rubriikide mahtu üle esialgse 
eelarveprojekti taseme ning täiendavad maksed olid kõige suuremad rubriikide 1 ja 3 
osas. 
2009. aasta eelarve maksete assigneeringud olid natuke suuremad võrreldes 2008. 
aasta lõpliku eelarvega (sealhulgas 2008. aastal vastu võetud paranduseelarved). 
Eelarve osas kokkuleppe saavutamise eeltingimusena nõudis parlament struktuuri- 
ja ühtekuuluvusfondide rakendamise kiirendamist ja lihtsustamist. See 
seadustati ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kohta vastu võetud ühisavaldusega, 
mille puhul nõuti asjakohaste järelmeetmete võtmist nii poliitilisel kui tehnilisel 
tasandil. Euroopa Parlament ja nõukogu kutsusid komisjoni üles hindama kiiresti 
haldus- ja kontrollisüsteemide kõige kriitilisemaid aspekte, mis võimaldaks alustada 
vahemaksete tegemist. Lisaks väljendas Euroopa Parlament ühepoolses 
avalduses muret eelarve täitmise ja ühtekuuluvuspoliitika jaoks tehtavate maksete 
madala taseme pärast, mis ei võimaldanud ELil lahendada probleeme, mis olid 
eeskätt seotud majanduskriisiga.  
Seoses Euroopa majanduse taastamise kavale antud ELi toetusega, mis ulatus 
umbes 30 miljardi euroni, toetas Euroopa Parlament mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamist, et anda 5 miljardi euroga (mida rahastatakse 
kasutamata jäänud vahenditest) täiendav tõuge majandusele. Need vahendid olid 
ette nähtud energiaprojektidele rubriigist 1. Rubriigist 2 olid vahendid ette nähtud 
lairiba interneti arendamisele maapiirkondades ja "uute väljakutsetega" (määratleti 
ÜPP nn tervisekontrolli raames) seotud meetmete tõhustamisele. Selles küsimuses 
saavutati kokkulepe 2009. aasta aprillis toimunud kolmepoolsel kohtumisel. 
Rubriigi 4 osas tunnistas komisjon, et ELi suutlikkus reageerida ettenägematutele 
kriisidele oli küllaltki piiratud, ning komisjon võttis endale kohustuse teostada 
vastavalt parlamendi nõudmisele rubriigi 4 osas valitseva olukorra üldine hindamine. 
See hindamisaruanne peaks valmima 2009. aasta septembriks.  
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Euroopa Parlament jõudis kokkuleppele toiduainete rahastamisvahendi 
rahastamises. Selle rahastamisvahendi eesmärk on reageerida kiiresti toiduainete 
suurele hinnatõusule arengumaades. Leiti võimalus rahastada toiduainete 
rahastamisvahendit rubriigi 2 asemel rubriigist 4. Kolmeaastaseks perioodiks 
(2008–2010) otsustati eraldada miljard eurot ning olemasolevate meetmete ja 
prioriteetide ohustamise vältimiseks rahastati seda hädaabireservist, suurendades 
selle 2008. aasta ülemmäära, mis saavutati institutsioonidevahelise kokkuleppe 
kohandamisega, paindlikkusinstrumendi kasutamisest ning stabiilsusinstrumendi 
kavandamata vahendite ümberpaigutamisest. Toiduainete rahastamisvahendit 
käsitlevas ühisavalduses kutsuti komisjoni ühtlasi üles tagama järjepidevus ja 
vastastikune täiendavus Euroopa Arengufondiga. 
Ühisavalduses nõuti seoses ametitega institutsioonidevahelise töörühma kiiret 
loomist, mis sai lõpuks teoks 2008. aasta detsembris. 

Parlament otsustas muuta teatud ELi meetmed nähtavamaks, luues vastavad 
eelarveread kliimamuutuse, Euroopa väikeettevõtlusalgatuse "Small Business Act", 
Gruusia, ELi Läänemere strateegia ning kalalaevastiku kütusehindade tõusuga 
kohanemise jaoks. 

Lisaks edastati komisjoni teenistustele varakult teatis parlamendi kavatsuste kohta 
seoses katseprojektide ja ettevalmistava tegevusega, et tagada nende suhtes 
sujuvam ja õigeaegsem otsustusprotsess. 

 

EUROOPA PARLAMENDI EELARVE 
Euroopa Parlamendi eelarves tehti 2009. aastal erinevaid kohandusi seoses oluliste 
õigusaktidega seotud muudatustega, nagu parlamendiliikmete põhimääruse 
kehtestamine, parlamendiliikmete assistentide uus kord ning samuti Lissaboni 
lepingu teatud sätetega seonduvate algselt kavandatud assigneeringute tühistamine. 
Samuti eraldati vahendeid 2009. aasta parlamendivalimiste ja eriti nendega seotud 
teavitustegevuse tarbeks. Eelarvekomisjon ja parlamendi juhatus algatasid 
katseprojekti koostöö parandamise kohta. Samuti esitati esimest korda aruteluks 
eelarvekomisjoni soovitud laiaulatuslik (analüütiline) ülevaade töötajate arvu kohta. 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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TEGEVUSPÕHINE EELARVESTAMINE JA TEGEVUSPÕHINE JUHTIMINE 

Tegevuspõhise eelarvestamise peamine eesmärk on võtta kasutusele tulemuspõhine 
eelarvestamine ja pakkuda selget raamistikku komisjoni poliitiliste prioriteetide ja eesmärkide 
elluviimiseks.  
Tegevuspõhine eelarvestamine on integreeritud eelarvestamise ja finantsjuhtimise vahend, 
mis põhineb komisjoni poliitiliste prioriteetide ja eesmärkidega tihedalt seotud tegevustel. 
Vahendite eraldamine ja haldamine toimub eelnevalt kindlaks määratud poliitiliste prioriteetide 
põhjal. Tegevusi on umbes 270 ja need on rühmitatud 31 poliitikavaldkonda. 
Komisjoni sõnul on tegevuspõhise juhtimise eesmärk teha otsuseid poliitiliste prioriteetide 
ja vastavate vahendite kohta ühiselt organisatsiooni kõikidel tasanditel. See võimaldab 
vahendite eraldamist poliitilistele prioriteetidele ja samaaegselt otsuste tegemist poliitiliste 
prioriteetide kohta, olles täielikult teadlik seotud vahendite vajadustest. Tegevuspõhine 
juhtimine ühendab strateegilist planeerimist ja eelarvestamist, tegevuse kavandamist ja 
juhtimist, järelevalvet ja aruandlust, hindamist ja siseauditit. Vahend, mis ühendab need 
elemendid sidusal ja süsteemsel viisil, on strateegilise planeerimise ja programmitöö 
tsükkel. 
 

AMETID 

ELi ametid on eraldiseisvad juriidilised isikud, kellele võidakse teatud rangetel tingimustel 
delegeerida eelarve täitmine. Ametite eelarve täitmist kontrollib eelarve täitmisele heakskiitu 
andev institutsioon. Ameteid on kahte liiki. 
Rakendusametid on ühenduse õigusele alluvad juriidilised isikud, mis on asutatud komisjoni 
otsusega ja kellele saab täielikult või osaliselt edasi anda ühenduse programmi või projekti 
teostamise komisjoni huvides ja vastutusel kooskõlas 19. detsembri 2002. aasta määrusega 
(EÜ) nr 58/2003. 
Erinevalt rakendusametitest ei ole detsentraliseeritud (ehk reguleerivad või traditsioonilised) 
ametid komisjoni otsese kontrolli all, vaid haldusnõukogu kaudu ka liikmesriikide kontrolli all. 
Detsentraliseeritud ühenduse amet on iseseisev juriidiline isik. Amet luuakse teisese 
õigusaktiga, et täita asjaomases ühenduse õigusaktis kindlaks määratud väga konkreetset 
tehnilist, teaduslikku või haldusalast ülesannet. Traditsioonilisi ameteid on praegu umbes 20. 
 

IGA-AASTASED KOKKUVÕTTED 

Iga-aastased kokkuvõtted on seotud ühtekuuluvus- (struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond) 
ning põllumajanduspoliitikaga. Samas kui EÜ asutamislepingu artikli 274 kohaselt vastutab 
eelarve täitmise eest komisjon, haldavad umbes 80% kogukuludest (põllumajandustoetused 
ja struktuuriabi) liikmesriigid (nn ühine juhtimine). Liikmesriikidele kehtestatud juriidiline 
kohustus (institutsioonidevaheline kokkulepe ja finantsmäärus) teha igal aastal asjakohasel 
siseriiklikul tasandil kokkuvõte olemasolevatest audititest ja kinnitustest on mõeldud juhtimis- 
ja kontrollisüsteemide parandamiseks ja liikmesriikide aruandekohustuse suurendamiseks. 
Esimest korda tuli iga-aastased kokkuvõtted esitada 15. veebruariks 2008 (2007. aasta 
kohta). Võrdluseks võib öelda, et riiklikke haldusdeklaratsioone, mille esitamist toetab 
Euroopa Parlament, esitavad vaid mõned liikmesriigid omal algatusel. 
 

ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA (ÜPP) REFORM 

1962. aastal käivitatud ÜPP esimene eesmärk oli tagada toiduainetega varustatus 
toetushindade ja piiramatu ostutagatise poliitika abil.  
Kuna ÜPP tagajärjel tekkis üha suurem ületootmine, viidi alates 1988. aastast läbi mitmed 
reformid. 1992. aasta reform oli pöördepunkt, mille käigus asendati hindade kaudu 
reguleeritud tugisüsteem sissetulekuid täiendava toetuste süsteemiga.  
2003. aasta reformiga viidi sisse uued põhimõtted: 
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– toetuste lahtisidumine toodangu mahust (mõned toetused koosnesid ühest 
kindlaksmääratud summaga maksest); 
– nõuetele vastavus, mille kohaselt otsemaksed sõltuvad mitmetest keskkonna, rahvatervise 
ja loomade heaoluga seotud kriteeriumitest; 
– ümbersuunamine, mis võimaldab suunata vahendeid ÜPP esimesest sambast (turupoliitika 
ja toetused) teise sambasse (maaelu areng); 
– finantsdistsipliini mehhanism (mis kehtestab aastateks 2007–2013 ülemmäära turgude 
toetamiseks tehtavatele kuludele ja otsetoetustele). 
ELi põllumajandusministrid jõudsid 20. novembril 2008. aastal poliitilisele kokkuleppele ÜPP 
tervisekontrolli üle. Kokkuleppega kehtestatud meetmete hulgas nähakse ette maa tootmisest 
kõrvalejätmise põhimõtte kaotamine, piimakvootide järk-järguline suurendamine kuni nende 
kaotamiseni 2015. aastal, turusekkumise muutmine tõeliseks turvaabinõuks ning 
ümbersuunamise tugevdamine. 
 

ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA (ÜVJP) 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) loodi Euroopa Liidu teise samba all ja seda 
reguleerib 1992. aastal Maastrichtis allkirjastatud Euroopa Liidu lepingu V jaotis. 1999. aastal 
jõustunud Amsterdami lepinguga viidi sisse mitmed olulised muudatused ja pärast seda on 
ÜVJP oluliselt edasi arenenud. ÜVJP üldises raamistikus otsustati käivitada Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Euroopa Ülemkogu võttis 14.–15. detsembril 2001 
Laekenis toimunud kohtumisel vastu deklaratsiooni EJKP operatiivvõime kohta ja tunnistas 
ametlikult, et liit on nüüd suuteline viima läbi kriisiohjamisoperatsioone. 
Amsterdami lepingu artiklis 21 soovitatakse eesistujariigil konsulteerida ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika peamistes aspektides Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlament võib 
esitada nõukogule küsimusi või edastada soovitusi. 
6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes nõuti liikmesriikidelt igal aastal 
nõukogu dokumendi koostamist ÜVJP peamiste aspektide ja põhivalikute kohta, sealhulgas 
rahalise mõju kohta Euroopa ühenduste üldeelarvele. Euroopa Parlament vastab nõukogule 
ÜVJPd käsitleva aastaaruande ja resolutsiooniga. Poliitiline dialoog viiakse lõpule vähemalt 
viis korda aastas toimuvate ühiste konsultatiivkohtumistega, mis nähti ette 17. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 43. 
Institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 42 nähakse ÜVJP kulutusteks ette järgmised 
artiklid: 
– kriisiohjeoperatsioonid, konfliktide ärahoidmine, lahendamine ja stabiliseerimine ning rahu- 
ja julgeolekuprotsesside järelevalve ja elluviimine, 
– tuumarelva leviku tõkestamine ja desarmeerimine, 
– erakorralised meetmed, 
– ettevalmistavad ja järelmeetmed, 
– Euroopa Liidu eriesindajad. 
Samuti kehtestatakse ÜVJP vahendite ülempiir (1,74 miljardit eurot ajavahemikuks 2007–
2013), kusjuures erakorralisteks meetmeteks antav summa ei või ületada sel ajavahemikul 
20% sellest üldsummast. 
 

UUS NAABRUSPOLIITIKA 

Euroopa naabruspoliitika (ENP) eesmärk on luua erisuhted Ida-Euroopas, Vahemere 
lõunapiirkonnas ja Lõuna-Kaukaasias asuvate naaberriikidega, kellel ei ole väljavaadet 
Euroopa Liiduga ühinemiseks.  
ENP keskendub demokraatia, vabaduse, heaolu, turvalisuse ja stabiilsuse edendamisele, 
tuginedes samas olemasolevatele suhetele erinevate naaberriikidega. Poliitikat viiakse ellu 
kahepoolsete tegevuskavade, partnerlus- ja koostöölepingute ning Euroopa – Vahemere 
piirkonna assotsiatsioonilepingute abil. 
Naaberriigid saavad finants- ja tehnilist abi peamiselt ajavahemikku 2007–2013 hõlmava 
Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi kaudu (see asendab ajavahemikuks 2000–2006 
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ettenähtud programme TACIS ja MEDA, kuid säilitab keskse elemendina vahe tegemise ELi 
ida- ja lõunapoolsete partnerite vahel). 
Euroopa Parlamendiga tegevuskavade ettevalmistamisel ei konsulteerita. Sellele vaatamata 
võimaldavad õigusloome-, eelarve- ja kontrollivolitused parlamendil kaasa rääkida. 
 

EUROOPA NOORTEPAKT 

Euroopa noortepakt on poliitiline vahend, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 2005. aasta 
märtsis muudetud Lissaboni strateegia osana, mille eesmärk on muuta Euroopa maailma 
kõige konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majandusruumiks.  
Noortepakt tähendab ühtsemat ja sidusamat lähenemisviisi noortega seotud küsimustele ning 
edendab kõigi noorte osalemist hariduses, tööhõives ja ühiskonnas. See oli esimene kord, kui 
noorsoopoliitika oli ELi tasandil niivõrd nähtaval kohal. 
 

GALILEO JA EUROOPA TEHNOLOOGIAINSTITUUT (EIT) 

Galileo on Euroopa algatus luua ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem, mis osutab 
tsiviilkontrolli all ülimalt täpset ülemaailmset positsioneerimisteenust. Galileo osutab 
sõltumatult navigatsiooni ja positsioneerimisteenust, olles samal ajal koostalitusvõimeline 
kahe teise ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemiga GPS ja GLONASS. Täielikult 
kasutuselevõetud Galileo süsteem hõlmab 30 satelliiti ja seonduvat maapealset 
infrastruktuuri. 
See 2000. aastal käivitatud projekt viidi läbi kolmes osas. Esimest osa rahastas avalik sektor 
ning teist ja kolmandat osa (ehitus ja kasutuselevõtmine) erakonsortsium. Projekti ootas 
läbikukkumine, sest erasektoriga kontsessioonilepingute üle toimuvad läbirääkimised 
kukkusid 2007. aasta alguses läbi. 
Projekti päästmiseks otsustasid Euroopa Parlament ja nõukogu 2007. aasta novembris 
rahastada kasutuselevõttu kogu ulatuses ELi vahenditest 3,4 miljardi euroga, mis tähendas 
2,4 miljardi euro suurust puudujääki. Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo peaks 
olema toimiv 2013. aastaks. Kompromisslahendusena lükati otsuse tegemine avaliku ja 
erasektori partnerluse üle süsteemi kasutamisel 2013. aastale järgnevale ajale.  
Euroopa Tehnoloogiainstituudi eesmärk on suurendada ja kasutada ELi ja muu maailma 
kõrghariduse, teaduse, äri- ja ettevõtlusvaldkondades osalejate innovatsioonialast suutlikkust 
tihedalt integreeritud teadmis- ja innovaatikakogukondade loomise kaudu. 
Kokku on mitmeaastases finantsraamistikus kuni 2013. aastani Galileo ja Euroopa 
Tehnoloogiainstituudi jaoks ette nähtud 3,7 miljardit eurot. EIT-d rahastatakse täies ulatuses 
ühenduse vahenditest. 
 

LISSABONI JA GÖTEBORGI STRATEEGIAD 

Euroopa Ülemkogu käivitas Lissaboni strateegia 2000. aasta märtsis. Selle eesmärk oli 
muuta Euroopa Liit 2010. aastaks „maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majandusjõuks, mis suudab tagada säästva 
majanduskasvu, luua uusi ja paremaid töökohti ning suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust.” 
Göteborgi tippkohtumisel 2001. aasta juunis lisati veel üks eesmärk: säästev keskkond. 
Lissaboni strateegia toetub seega kolmele sambale: 
– majanduslik mõõde ülemineku ettevalmistamiseks konkurentsivõimelisele ja 
teadmistepõhisele majandusruumile 
– sotsiaalne mõõde, et kaasajastada Euroopa sotsiaalset mudelit, investeerides inimestesse 
ja võideldes sotsiaalse tõrjutuse vastu, ning 
– keskkonnamõõde, mis lisati Göteborgis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel. 
Koostati eesmärkide loetelu. Kuna selles valdkonnas on pädevad eelkõige liikmesriigid, 
võeti kasutusele siseriiklikke tegevuskavasid hõlmav avatud koordinatsiooni meetod. 
2005. aastal toimunud vahekokkuvõtte tegemisel tõdeti, et tulemused olid ebapiisavad. 
Lissaboni strateegia käivitati uuesti ja see suunati ümber tugevama ja püsivama 
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majanduskasvu saavutamisele ning uute ja paremate töökohtade loomisele, ka 
koordineerimist lihtsustati majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste abil.  
 

MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK (2007–2013)  

 Vt 2. osa finantsperspektiivide tehnilise kohandamise ja rubriikide ning paindlikkust 
suurendavate vahendite kohta, nagu paindlikkusinstrument, solidaarsusfond, 
hädaabireserv.  
 

PÕHJA-IIRIMAA JAOKS ETTE NÄHTUD PROGRAMM PEACE II 

Programm PEACE II on ette nähtud Põhja-Iirimaa rahuprotsessi tugevdamiseks rahaliste 
vahendite suunamisega struktuurifondide eesmärgi 1 alla (ajavahemikul 2000–2006), mis 
edendab arengut ja struktuurilist kohandamist mahajäänud piirkondades, s.t. piirkondades, 
mille keskmine SKP elaniku kohta on alla 75% Euroopa Liidu keskmisest. 

Sarnaselt oma eelkäijale, programmile PEACE I (1995–1999), on programmi eesmärk aidata 
kaasa rahumeelse ja stabiilse ühiskonna loomisele ning edendada piirkonnas leppimist. 
 

KATSEPROJEKTID JA ETTEVALMISTAVAD MEETMED 

Finantsmääruse artikli 49 lõikes 6 määratletakse katseprojektid / katselist laadi kavad ning 
ettevalmistavad meetmed järgmiselt:  
– katselist laadi kavade eesmärk on teha kindlaks meetme teostatavus ja kasulikkus. 
Asjakohased kulukohustuste assigneeringud võib kirjendada eelarvesse üksnes kaheks 
järjestikuseks eelarveaastaks;  
– asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluvate ettevalmistavate meetmete eesmärk on 
koostada ettepanekuid tulevaste meetmete vastuvõtmiseks. Asjakohased kulukohustuste 
assigneeringud võib kirjendada eelarvesse kõige rohkem kolmeks järjestikuseks 
eelarveaastaks. 
Esialgsele eelarveprojektile tuleb lisada hinnang käimasolevate projektide/meetmetega 
saavutatud tulemuste kohta ning kavandatavad järelmeetmed. 
Institutsioonidevahelise kokkuleppega nähakse ette, et komisjon arvestab esialgse 
eelarveprojekti esitamisel „võimalusi algatada uusi tegevussuundi katseprojektide ja/või uute 
ettevalmistusmeetmete kaudu.” Katseprojektideks eraldatavate assigneeringute kogusumma 
ei tohi ületada ühelgi eelarveaastal 40 miljonit eurot. Uuteks ettevalmistavateks 
meetmeteks ette nähtud summa ei või ületada 50 miljonit eurot ja ettevalmistavateks 
meetmeteks mõeldud kulukohustuste täitmiseks tegelikult määratud assigneeringute 
kogusumma 100 miljonit eurot. 
 

TÄITMATA KULUKOHUSTUSTE (RAL) TASE 

RAL on prantsuskeelse väljendi reste à liquider akronüüm, mis osutab kasutamata 
(kulutamata) jäänud eelarvelistele kulukohustustele. Tehniliselt on tegemist 
assigneeringukohustustega, mis on võetud, kuid veel välja maksmata. Täitmata kulukohtuste 
tekke peamine põhjus on mitmeaastaste programmide eelarvetele eraldatud assigneeringud. 
Tavapäraseid täitmata kulukohustusi tuleks eristada ebatavalistest täitmata kulukohustustest. 
 

KULUTUSTELE VASTAV TULU 

Kulutustele vastavat tulu võib määratleda suhtena millegi, näiteks toote või riigi sekkumise 
väärtuse ja selleks kulutatud raha vahel. 
Euroopa Parlamendis on nn kulutustele vastavat tulu taotlev lähenemisviis olnud 2007. aasta 
eelarvemenetluse uuenduslik element, mille eesmärk on parandada ELi programmide 
hindamist ja kontrolli eelarve täitmise üle vastavalt parlamendi prioriteetidele ja 
institutsioonilistele õigustele. Komisjoniga lepiti kokku ühisavaldus eelarve nõuetekohase 
täitmise kohta. Samas rõhutati, et selle üldine eesmärk on pakkuda ELi kodanikele kulutustele 
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vastavat tulu ja reageerida ELi ees seisvatele probleemidele vahendite võimalikult õige 
suunamisega. See on seotud ka tegevuspõhise juhtimisega (vt eespool), mis peab pakkuma 
integreeritud lähenemisviisi erinevate poliitikavaldkondade tulemuslikkusele ja kuludele, võttes 
arvesse nii operatiiv- kui ka haldusressursse. 
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