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MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK

Seni on vastu võetud viis mitmeaastast finantsraamistikku. Lissaboni lepinguga muutus
mitmeaastane finantsraamistik institutsioonidevahelisest kokkuleppest õiguslikult siduvaks
aktiks. Mitmeaastane finantsraamistik, mis kehtestatakse vähemalt viieaastaseks perioodiks,
peab tagama liidu kulude korrapärase kujunemise selle omavahendite piires, ja selles on
kehtestatud määrad, millele liidu aastaeelarve peab vastama. Seega on see finantsdistsipliini
nurgakivi.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 312;

— nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[1];

— 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse
finantsjuhtimise kohta[2].

TAUST

1980. aastatel tekkis institutsioonidevahelistes suhetes konflikt, mis oli põhjustatud
järjest suurenevast lõhest ressursside ja nõudmiste vahel. Mitmeaastase finantsperspektiivi
kontseptsioon töötati välja selleks, et konflikti tänu paremale kavandamisele leevendada ning
tugevdada eelarvedistsipliini ja parandada eelarve täitmist. Esimene institutsioonidevaheline
kokkulepe sõlmiti 1988. aastal. See hõlmas aastate 1988−1992 finantsperspektiivi, mida
tuntakse ka Delors’i I paketina, ja selle eesmärk oli tagada vajalikud vahendid ühtse Euroopa
akti eelarve täitmiseks. Järgmine institutsioonidevaheline kokkulepe sõlmiti 29. oktoobril
1993. aastal koos aastate 1993−1999 finantsperspektiiviga (Delors’i II pakett), mis võimaldas
kahekordistada struktuurifondide mahtu ning suurendada omavahendite (1.5.1) ülemmäära.
Kolmas institutsioonidevaheline kokkulepe, mis käsitles aastate 2000–2006 finantsperspektiivi
ja mida tuntakse ka Agenda 2000 nime all, allkirjastati 6. mail 1999. aastal ning üks selle
peamisi ülesandeid oli tagada laienemise (6.3.1) rahastamiseks vajalikud vahendid. Neljas
institutsioonidevaheline kokkulepe, mis hõlmab ajavahemikku 2007–2013, sõlmiti 17. mail
2006. aastal.
Lissaboni lepinguga muutus mitmeaastane finantsraamistik institutsioonidevahelisest
kokkuleppest õiguslikult siduvaks aktiks. Euroopa Liidu toimimise lepingus on ka
sätestatud, et finantsraamistikuga määratakse kindlaks „kulukohustuste assigneeringute
iga-aastased piirmäärad iga kululiigi kohta ning maksete assigneeringute iga-aastane
piirmäär“ ja „kehtestatakse kõik muud sätted, mida on vaja iga-aastase eelarvemenetluse

[1]ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
[2]ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_6.3.1.pdf
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sujuvaks toimimiseks“. Mitmeaastase finantsraamistiku määrusega kaasneb eelarvedistsipliini,
eelarvealast koostööd ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlev institutsioonidevaheline
kokkulepe. Praegu kehtiv viies mitmeaastane finantsraamistik, mis hõlmab ajavahemikku 2014–
2020, võeti vastu 2. detsembril 2013. aastal. See võeti esmakordselt vastu Lissaboni lepingu uute
sätete alusel, mille kohaselt peab nõukogu rakendama seadusandlikku erimenetlust ning võtma
mitmeaastase finantsraamistiku määruse parlamendilt nõusoleku saamise järel ühehäälselt
vastu.

MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2014–2020

Oma 6. juuli 2012. aasta muudetud ettepanekus soovis komisjon suurendada ajavahemikuks
2014–2020 kulukohustuste assigneeringute ülemmäära 1033 miljardi euroni (1,08% ELi
kogurahvatulust) ning maksete assigneeringute ülemmäära 988 miljardi euroni (1,03% ELi
kogurahvatulust). Majanduse hetkeolukorda arvesse võttes saavutasid komisjoni ja parlamendi
presidendid ning nõukogu eesistuja 27. juunil 2013 mitmeaastase finantsraamistiku paketi
osas aga poliitilise kokkuleppe, millega vähendati üldist kulukohustuste assigneeringute
ülemmäära 960 miljardi euroni (1,00% ELi kogurahvatulust) ning maksete assigneeringute
ülemmäära 908 miljardi euroni (0,95% ELi kogurahvatulust). Oma 3. juuli 2013. aasta
resolutsioonis mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitleva poliitilise kokkuleppe
kohta tuletas parlament meelde, et mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse ja uue
institutsioonidevahelise kokkuleppe vastuvõtmine on seotud eelarveaastaks 2013 täiendavate
maksete assigneeringute eraldamiseks vajalike paranduseelarvete vastuvõtmisega, poliitilise
kokkuleppega asjaomaste mitmeaastaste programmide õiguslike aluste kohta ja kõrgetasemelise
omavahendite töörühma moodustamisega.
Nende tingimuste täitmise järel andis parlament 19. novembril 2013 määruse projektile oma
nõusoleku ja 2. detsembril 2013 võttis nõukogu vastu määruse mitmeaastase finantsraamistiku
kohta aastateks 2014–2020 (nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013). 21. aprillil 2015
muudeti nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013 nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr
2015/623, millega paigutati 2014. aastal kasutamata jäänud alamrubriigi 1b ning rubriikide 2
ja 3 kulukohustuste assigneeringud (kogumaht jooksevhindades üle 21 miljardi euro) ümber
järgmistesse aastatesse (2015, 2016 ja 2017).
Mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt peab komisjon tegema
igal aastal enne aasta n+1 eelarvemenetluse alustamist mitmeaastasesse finantsraamistikku
tehnilised kohandused, mis on kooskõlas ELi kogurahvatulu ja hindade muutumisega, ning
esitama tulemused nii parlamendile kui ka nõukogule.
30. juunil 2016. aastal kiitis komisjon heaks mitmeaastasesse finantsraamistikku tehtud 2017.
aastat puudutavad tehnilised kohandused, et võtta arvesse ELi kogurahvatulu muutumist ja
ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi kohandamist. Nende tehniliste kohanduste tagajärjel
on kulukohustuste assigneeringute kogumaht 155 631 miljonit eurot ehk 1,04% ELi
kogurahvatulust ning maksete assigneeringute kogumaht 142 906 miljonit eurot ehk 0,95% ELi
kogurahvatulust. 2017. aastal on kogurahvatulu 28 liikmesriigiga ELis 14 989 356 miljonit eurot
(jooksevhindades).

2017. aastaks kohandatud mitmeaastane finantsraamistik
(EL28) (miljonites eurodes, jooksevhindades)

KULUKOHUSTUSTE
ASSIGNEERINGUD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kokku
2014–
2020
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1. Arukas ja kaasav
majanduskasv 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Jätkusuutlik majanduskasv:
loodusvarad 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

millest: turuga seotud kulud ja
otsetoetused 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Julgeolek ja kodakondsus 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Globaalne Euroopa 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Haldus 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
millest: institutsioonide
halduskulud 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kompensatsioonid 29 0 0 0 0 0 0 29
KULUKOHUSTUSTE
ASSIGNEERINGUD
KOKKU

121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

Protsendina kogurahvatulust 0,90% 1,17% 1,05% 1,04% 1,04% 1,04% 1,03% 1,04%
MAKSETE
ASSIGNEERINGUD 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

Protsendina kogurahvatulust 1,01% 1,02% 0,98% 0,95% 0,97% 0,97% 0,96% 0,98%
Olemasolev varu 0,22% 0,21% 0,25% 0,28% 0,26% 0,26% 0,27% 0,25%
Omavahendite ülemmäär
protsendina kogurahvatulust 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

A. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
2010. aasta juulis moodustas parlament 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu
poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni, mille ülesanne oli koostada raport
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta enne, kui komisjon esitab oma ettepanekud.
Selle raporti põhjal võttis parlament 8. juunil 2011 vastu resolutsiooni tulevikku investeerimise
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava
Euroopa nimel.
Oma 3. juuli 2013. aasta resolutsioonis, st enne 19. novembril 2013 toimunud mitmeaastase
finantsraamistiku paketi õiguslikku heakskiitmist, andis parlament poliitilise kinnituse
parlamendi presidendi, nõukogu eesistuja ja komisjoni presidendi saavutatud kokkuleppele
aastate 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku kohta, olles eelnevalt pidanud terve rea
intensiivseid läbirääkimisi, mille käigus Euroopa Parlament kindlustas:
— paindlikkuse kulukohustuste ja maksete osas rubriikide ja aastate lõikes, et võimaldada

kasutada kogu aastateks 2014–2020 ette nähtud summat;

— kohustusliku läbivaatamise klausli, mis võimaldab eelarvelised vajadused mitmeaastase
finantsraamistiku perioodi jooksul ümber hinnata ning neid vajaduse korral kohandada, et
vastvalitud Euroopa Parlament saaks täita oma rolli, ning kohustuse vaadata läbi tulevaste
mitmeaastaste finantsraamistike kestus; selge arusaama ELi tõelise omavahendite süsteemi
loomise asjakohasest viisist ja ajakavast;
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— suurema paindlikkuse noorte töötuse vähendamiseks ja teadusuuringute tõhustamiseks
ilma muude programmide vahendeid vähendamata[3];

— suurema paindlikkuse Solidaarsusfondi kaudu abi osutamiseks katastroofide korral;

— suuremahuliste projektide (ITER, Galileo ja Copernicus) vahendite lahushoidmise, et
kaitsta teisi programme ülekulude korral;

— eelarve ühtsuse ja läbipaistvuse, mis tagab kodanikele täieliku teabe kõigi ELi kodanike
poolt või nende nimel tehtud otsustest tulenevate kulude ja tulude kohta ja piisava
parlamentaarse kontrolli.

B. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamine/muutmine
Muutmine oli üks parlamendi seatud tingimusi 2014.–2020. aasta finantsraamistiku
heakskiitmiseks. Komisjon avaldas 14. septembril 2016 teatise mitmeaastase finantsraamistiku
(2014–2020) läbivaatamise kohta, millega kaasnes seadusandlik ettepanek mitmeaastase
finantsraamistiku määruse muutmiseks (ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega
muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane
finantsraamistik aastateks 2014–2020). Komisjon nõudis tungivalt, et parlament ja nõukogu
selle kiiresti vastu võtaksid. Parlamendi eelarvekomisjon tegi ettevalmistusi Euroopa
Parlamendi mandaadi kokkuleppimiseks, pidades silmas mitmeaastase finantsraamistiku
muutmise läbirääkimisi, ning ettevalmistusi alustati väga varakult. 29. juunil 2016 esitati
raport, milles hinnati mitmeaastase finantsraamistiku esimesi rakendamisaastaid ning esitati
komisjonis toimuva läbivaatamisega seotud ootused ja põhitähelepanekud 2020. aasta järgse
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Raporti alusel võttis parlament vastu 6. juuli 2016. aasta
resolutsiooni, milles on esitatud parlamendi nõudmised kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku
kohta ning samuti seisukohad järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 26. oktoobril
2016 võttis parlament suure hääleenamusega vastu komisjoni ettepaneku alusel esitatud
resolutsiooni, milles väljendati heameelt muudatuste üle, mille komisjon nägi mitmeaastases
finantsraamistikus ette.
Pärast läbirääkimisi kiitis nõukogu muudetud mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020)
heaks 7. märtsil 2017. Parlament võttis 5. aprillil 2017 vastu resolutsiooni[4] mitmeaastase
finantsraamistiku määruse muutmise kohta. Kokkuleppe keskne punkt on iga-aastase
eelarvemenetluse raamesse kuuluv 6 miljardi euro suurune lisatoetus (15 % ümberpaigutamisi,
85 % eraldamata vahendeid), mis tehakse kättesaadavaks rändega seotud meetmetele (3,9
miljardit eurot) ning töökohtade ja majanduskasvu jaoks (2,1 miljardit eurot, millest 1,2 miljardi
euroga tugevdatakse noorte tööhõive algatust). Paindlikkusinstrumendi ja hädaabireservi
tugevdamine võimaldab rohkem vahendeid rubriikide ja aastate vahel lihtsamini ümber tõsta,
et liit saaks reageerida ootamatutele sündmustele ja uutele prioriteetidele.
Mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks ettenähtud seadusandliku erimenetlusega, mis
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 312 ja mida kohaldati ka mitmeaastase
finantsraamistiku muutmise suhtes, nõutakse nõukogu ühehäälsust ja parlamendi (liikmete
enamusega antud) nõusolekut. Muudetud mitmeaastase finantsraamistiku peab veel ametlikult
heaks kiitma nõukogu ühehäälse otsusega.
Vera Milićević

[3]2543 miljonit eurot (2011. aasta hindades) võib võtta varem, st juba aastatel 2014 ja 2015 kasutusele
järgmiste programmide jaoks: Noorte tööhõive: 2 143 miljonit eurot, Horisont 2020: 200 miljonit eurot,
Erasmus: 150 miljonit eurot ja COSME: 50 miljonit eurot.

[4]Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega
muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik
aastateks 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) (Seadusandlik erimenetlus – nõusolek )

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//ET
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