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EELARVE TÄITMINE

Eelarve täitmise eest vastutab komisjon. Ta teeb seda koostöös liikmesriikidega ja Euroopa
Parlamendi poliitilise kontrolli all.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklid 290–291, 317–
319 ja 321–323 ning Euratomi asutamislepingu artikkel 179;

— finantsmäärus, st Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL,
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr
1605/2002[1];

— finantsmääruse rakenduseeskirjad, st komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud
määrus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise
eeskirju[2];

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 547/2014,
millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu
üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju[3];

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määrus (EL, Euratom)
2015/1929, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa
Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju[4];

— 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse
finantsjuhtimise kohta[5].

EESMÄRK

Komisjon vastutab eelarve täitmise eest nii tulude kui ka kulude osas vastavalt aluslepingutele
ning kooskõlas finantsmääruse sätete ja suunistega ning määratud assigneeringute piires (1.5.3.).
Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, et tagada assigneeringute kasutamine
usaldusväärse finantsjuhtimise, st säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtete kohaselt.

[1]ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
[2]ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.
[3]ELT L 163, 29.5.2014, lk 18.
[4]ELT L 286, 30.10.2015, lk 1.
[5]ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.5.3.pdf
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KIRJELDUS

A. Põhimehhanism
Eelarve täitmine koosneb kahest peamisest tegevusest – kulukohustuste võtmisest ja maksete
tegemisest. Kulukohustuste võtmine seisneb selles, et otsustatakse, et kindlalt eelarverealt
pärit teatavat summat kasutatakse konkreetse tegevuse rahastamiseks. Pärast seda kui vastavad
juriidilised kohustused on võetud (näiteks sõlmitud lepingud), lepinguline teenus on osutatud,
töö tehtud või tarned täidetud, kiidetakse kulutuse tegemine heaks ja tasumisele kuuluvad
summad makstakse välja.
B. Eelarve täitmise viisid
Nagu on täpsustatud finantsmääruse artiklis 58, võib komisjon eelarvet täita ühel järgmistest
viisidest:
— otse („otsene eelarve täitmine“) oma talituste või rakendusametite kaudu,

— koostöös liikmesriikidega („koostöös liikmesriikidega toimuv eelarve täitmine“),

— kaudselt, („kaudne eelarve täitmine“), usaldades eelarve täitmise ülesanded üksustele ja
isikutele (nt kolmandad riigid, rahvusvahelised organisatsioonid jt).

Praktikas täidetakse ligikaudu 76% eelarvest koostöös liikmesriikidega (liikmesriigid jaotavad
vahendeid ja haldavad kulusid), 22% otseselt komisjoni või tema rakendusametite poolt ja
ülejäänud 2% kaudselt[6].
Finantsläbipaistvuse süsteem[7] annab teavet komisjon poolt otseselt hallatavate rahaliste
vahendite saajate kohta; loetletud on ka Euroopa Arengufondist vahendite saajad. Teisalt
vastutab iga liikmesriik teabe avaldamise eest tema poolt kaudselt ja koostöös komisjoniga
toimuva eelarve täitmise käigus hallatavate rahaliste vahendite saajate kohta[8].
ELi toimimise lepingu artiklis 317 täpsustatakse, et komisjon täidab eelarvet koostöös
liikmesriikidega, ja lisatakse, et ELi toimimise lepingu artikli 322 põhjal koostatud määrustes
sätestatakse liikmesriikide kontrolli- ja auditikohustused eelarve täitmisel ning sellest tulenev
vastutus.
ELi õigusaktide rakendamise laiemas kontekstis nähakse ELi toimimise lepingu artiklitega
290 ja 291 ühtlasi ette sätted, millega reguleeritakse komisjonile antud delegeeritud volitusi
ja rakendamisvolitusi ning eelkõige liikmesriikide, nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt
komisjoni üle selles osas teostatavat kontrolli.
ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võidakse seadusandliku aktiga delegeerida
komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis täiendavad „seadusandliku akti
teatavaid mitteolemuslikke osi“. Euroopa Parlament või nõukogu võib komisjonile volituste
delegeerimise tagasi võtta või esitada selle suhtes vastuväiteid, hoides seeläbi ära õigusakti
jõustumise.
Artikliga 291 reguleeritakse komisjonile antud rakendamisvolitusi. Kui ELi toimimise lepingu
artikli 291 lõikes 1 sätestatakse, et liikmesriigid võtavad vastu kõik siseriikliku õiguse meetmed,
mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks, siis ELi toimimise lepingu
artikli 291 lõikes 2 sätestatakse, et nende õigusaktide alusel antakse rakendamisvolitused
komisjonile või ELi lepingu artiklite 24 ja 26 puhul nõukogule, „kui liidu õiguslikult siduvate

[6]Komisjoni eelarve peadirektoraadi andmed.
[7]http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
[8]Kaart linkidega liikmesriikide (kellel on ainuvastutus sisu eest) hallatavatele veebisaitidele asub järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_et.htm
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aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi“. ELi toimimise lepingu artikli 291 lõike
3 kohaselt sätestavad Euroopa Parlament ja nõukogu määruste abil eeskirjad, mis käsitlevad
kontrollimehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.
ELi toimimise lepingu artiklit 291 täiendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari
2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted,
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni
rakendamisvolituste teostamise suhtes[9]. Kontrolli teostatakse komiteede kaudu, kuhu kuuluvad
liikmesriikide esindajad ja mida juhatab komisjoni esindaja. Määrusega nähakse ette
kaks uut menetluse liiki, mida kohaldatakse asjaomase akti kohaldamisalast sõltuvalt.
Kontrollimenetluse kohaselt ei saa komisjon meedet vastu võtta juhul, kui komitee esitab
negatiivse arvamuse. Nõuandemenetluse kohaselt on komisjon kohustatud võtma võimalikult
suurel määral arvesse komitee järeldusi, kuid asjaomane arvamus ei ole tema jaoks siduv.
Kui liikmesriigid täidavad eelarvet puudulikult, karistatakse neid raamatupidamisarvestuse
kontrollimise ja heakskiitmise menetluse ning abikõlblikkuse kontrolli raames, millega
korrigeeritakse ELi eelarvest riikide valitsustele makstavaid summasid, nõudes komisjoni ja
kontrollikoja teostatud kontrollide tulemusel alusetult makstud summad sisse. Komisjon teeb
selliseid korrektsioone puudutavad otsused eespool nimetatud rakendamisvolituste kasutamist
käsitleva korra kohaselt (1.5.5.).
Kontrollikoda on sageli kritiseerinud eelarve täitmist teatavates valdkondades (1.3.10.).
C. Rakenduseeskirjad
Finantsmääruses on sätestatud kõik eelarve täitmist reguleerivad põhimõtted ja eeskirjad.
Määrus on oma laadilt horisontaalne, olles kohaldatav kõigi kulu- ja tuluvaldkondade suhtes.
Muid eelarve täitmise suhtes kohaldatavaid eeskirju leiab sektoripõhistest määrustest, mis
hõlmavad konkreetseid ELi poliitikavaldkondi.
Esimene finantsmäärus võeti vastu 21. detsembril 1977. Viimane muudetud finantsmäärus võeti
vastu 2012. aastal pärast komisjoni poolt 2010. aastal algatatud seadusandlikku menetlust,
millele eelnes 2009. aastal avalik konsultatsioon. Finantsmäärust muudeti 2014. aasta mais ja
2015. aasta oktoobris.
Finantsmääruse artiklis 211 on sätestatud, et määrus vaadatakse läbi alati, kui seda peetakse
vajalikuks, kuid igal juhul hiljemalt kaks aastat enne esimese 2013. aasta järgse mitmeaastase
finantsraamistiku lõppu.
Komisjoni peamine vahend eelarve täitmisel ja täitmise üle järelevalve teostamisel on
arvutipõhine raamatupidamissüsteem ABAC (tekkepõhine raamatupidamine). Komisjon on
võtnud meetmeid, et täita kõige rangemaid rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, eelkõige
rahvusvahelise audiitorite liidu (IFAC) rahvusvahelisi avaliku sektori raamatupidamise
standardeid. Liikmesriikide vastutust ELi eelarve ühisel haldamisel on suurendatud, eelkõige
finantsmääruse artikliga 59.
Eelarve täitmise oluline aspekt on avaliku sektori hangete (tarned, tööd ja teenused 3.2.2.)
lepingute suhtes kohaldatavate ELi õigusaktide täitmine.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Esiteks mõjutab Euroopa Parlament ühena kahest eelarvepädevast institutsioonist ELi eelarve
täitmist juba eelnevalt vahendite eraldamist käsitlevate muudatusettepanekute ja otsuste kaudu,
mis võetakse vastu eelarvemenetluse (1.4.3.) käigus. Euroopa Parlament võib teha otsuse

[9]ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_3.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.4.3.pdf
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kasutada eelarve reservimehhanismi. Kui tal on kahtlusi kulutuste õigustatuse või komisjoni
suutlikkuse suhtes neid kulutusi teha, võib Euroopa Parlament otsustada paigutada sellised
rahalised vahendid reservi, kuni komisjon esitab asjakohased tõendid. Nimetatud tõendid
esitatakse koos taotlusega paigutada rahalised vahendid reservist ümber. Assigneeringute
ümberpaigutamise ettepanekud peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu.
Assigneeringuid ei ole võimalik kasutada, kuni need ei ole paigutatud reservist ümber
asjaomasele eelarvereale.
Teiseks võimaldab eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus (1.5.5.) Euroopa
Parlamendil kontrollida jooksva aasta eelarve täitmist. Kuigi enamik tõstatatud küsimusi
puudutavad perioodi, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, puudutavad
paljud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus komisjonile esitatavad Euroopa
Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni küsimused jooksva aasta eelarve täitmist. Resolutsioon
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, mis on vastava otsuse lahutamatu osa, sisaldab
arvukaid komisjonile ja muudele eelarve täitmisel osalevatele organitele suunatud kohustusi ja
soovitusi.
Lissaboni lepingu kohaselt vastutab Euroopa Parlament koos nõukoguga selle eest, et võetakse
vastu „finantseeskirjad, millega määratakse kindlaks eelkõige eelarve koostamise ja täitmise
ning aruannete esitamise ja auditeerimise kord“ (ELi toimimise lepingu artikli 322 lõige 1).
2016. aasta septembris esitas komisjon uue finantsmääruse ettepaneku, millega asendatakse
praegune finantsmäärus (koos selle kohaldamise eeskirjadega) ja muudetakse 14 muud,
valdkondlikku õigusakti ja üht otsust, mis kõik sisaldavad samuti finantseeskirju. Komisjoni
sõnul on ettepaneku eesmärk muuta ELi finantseeskirjad lihtsamaks ja paindlikumaks. Ühiselt
vastutavad komisjonid on eelarvekomisjon ja eelarvekontrollikomisjon. Mitmelt komisjonilt
oodatakse arvamuse esitamist (need komisjonid on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon;
regionaalarengukomisjon; tööhõive- ja sotsiaalkomisjon; transpordi- ja turismikomisjon;
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon; kalanduskomisjon; kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjon; väliskomisjon; arengukomisjon). Seadusandlik protsess praegu
veel käib[10].
Lisaks mõjutab Euroopa Parlament praktiliselt kõikides poliitikavaldkondades eelarve täitmist
õigusloome- ja muu tegevuse kaudu, nt raportite ja resolutsioonidega või lihtsalt komisjonile
suuliselt või kirjalikult vastatavaid küsimusi esitades.
Viimastel aastatel on Euroopa Parlament tugevdanud poliitilist kontrolli komisjoni üle selliste
vahendite kasutuselevõtmisega, mis võimaldavad teabe vahetamist vahendite kasutamise ja
täitmata kulukohustuste summa kohta (st juriidiliste kohustuste kohta, mida ei ole veel maksete
tegemisega täidetud). Täitmata kulukohustused võivad muutuda probleemiks, kui need pika aja
vältel kogunevad, mistõttu Euroopa Parlament ergutab komisjoni neid kontrolli all hoidma.
Samuti arendatakse uusi vahendeid, mis peaksid võimaldama eelarve täitmise protsessi paremat
jälgimist ja parandama ELi programmide puhul kulutustele vastava tulu saamist. Sel eesmärgil
nõuab Euroopa Parlament kõrgetasemelisi tegevusaruandeid (mille komisjon koostab esialgse
üldeelarve projekti töödokumentides) ja ELi programmide kulutasuvuse analüüside korrapärast
esitamist.
Alexandre Mathis
06/2017

[10]Euroopa Kontrollikoda võttis oma arvamuse nr 1/2017 vastu 26. jaanuaril 2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.5.5.pdf
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