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EELARVE TÄITMINE

Eelarve täitmise eest vastutab Euroopa Komisjon, kuid täitmine toimub koostöös
liikmesriikidega. Poliitilist kontrolli selle üle teeb Euroopa Parlament.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 290, 291, 317, 318, 319, 321, 322 ja 323
ning Euratomi asutamislepingu artikkel 179;

— finantsmäärus, st Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus
(EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid
finantsreegleid[1];

— 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa
Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb
eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist,
samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise
suunas liikumise tegevuskava[2].

EESMÄRK

Euroopa Komisjon vastutab nii eelarve tulu- kui ka kulupoole täitmise eest vastavalt
aluslepingutele, kooskõlas finantsmääruse sätete ja suunistega ning heakskiidetud
assigneeringute piires (1.4.3).
Liikmesriigid teevad Euroopa Komisjoniga koostööd, et assigneeringuid kasutataks
usaldusväärse finantsjuhtimise, st säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtte
kohaselt.

KIRJELDUS

A. Põhimehhanism
Eelarve täitmine tähendab peamiselt kulukohustuste võtmist ja maksete tegemist.
Kulukohustuse võtmiseks tehakse kõigepealt otsus, et teatavalt eelarverealt pärit
summast rahastatakse kindlat tegevust. Kui sellele vastav juriidiline kohustus on võetud
(näiteks leping sõlmitud), lepinguline teenus osutatud, ehitustöö tehtud või asi tarnitud,
kiidetakse kulutuse tegemine heaks ja vajalik summa makstakse välja.

[1]ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
[2]ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 28.
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B. Eelarve täitmise viisid
Euroopa Komisjon võib eelarvet täita järgmistel viisidel:
— otse („otsene eelarve täitmine“) oma talituste või rakendusametite kaudu,

— koostöös liikmesriikidega („jagatud eelarve täitmine“),

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

Praktikas täidetakse ligikaudu 70% eelarvest jagatud eelarve täitmise raames
(liikmesriigid jaotavad rahasummasid ja haldavad kulusid), 20% otseselt Euroopa
Komisjoni või tema rakendusametite poolt ja ülejäänud 10% kaudselt[3].
Finantsläbipaistvuse süsteem annab teavet komisjon poolt otseselt hallatavate
rahaliste vahendite saajate kohta. Nende rahasummade saajate kohta, mida liikmesriik
haldab kaudselt või koostöös Euroopa Komisjoniga, peab andmed avaldama liikmesriik
ise[4].
ELi toimimise lepingu artiklis 317 on sätestatud, et Euroopa Komisjon peab
täitma eelarvet koostöös liikmesriikidega ning et ELi toimimise lepingu artikli
322 alusel kehtestatud määrustes tuleb sätestada liikmesriikide kontrolli- ja
auditeerimiskohustused eelarve täitmisel ning sellest tulenev vastutus.
ELi õigusaktide rakendamise laiemas kontekstis on ELi toimimise lepingu artiklitega
290 ja 291 ühtlasi ette nähtud sätted, millega reguleeritakse Euroopa Komisjonile antud
delegeeritud volitusi ja rakendamisvolitusi ning eelkõige kontrolli, mida liikmesriigid,
nõukogu ja Euroopa Parlament sellega seoses teevad Euroopa Komisjoni üle.
ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võidakse seadusandliku aktiga delegeerida
Euroopa Komisjonile õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis täiendavad
„seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi“. Euroopa Parlament ja nõukogu
võivad Euroopa Komisjonile volituste delegeerimise tagasi võtta või esitada selle
suhtes vastuväiteid. Sellisel juhul õigusakt ei jõustu.
ELi toimimise lepingu artikliga 291 reguleeritakse Euroopa Komisjonile antud
rakendamisvolitusi. Kui artikli 291 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid võtavad vastu
kõik siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide
rakendamiseks, siis artikli 291 lõikes 2 on sätestatud, et nende õigusaktide alusel
antakse rakendamisvolitused Euroopa Komisjonile või ELi lepingu artiklites 24 ja
26 osutatud juhtudel nõukogule, „kui liidu õiguslikult siduvate 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 Euroopa Komisjoni rakendamisvolituste
teostamise suhtes.
ELi institutsioonid leppisid 2020. aastal kokku uues institutsioonidevahelises
kokkuleppes eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse

[3]Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi andmed aastateks 2021–2027.
[4]Kaart, millel on esitatud lingid liikmesriikide hallatavatele veebisaitidele (sisu eest on ainuvastutavad liikmesriigid ise), asub
järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/
funding-recipients_et

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_et
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_et
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finantsjuhtimise, samuti uute omavahendite, sealhulgas uute omavahendite
kasutuselevõtmise tegevuskava kohta. See võeti vastu paralleelselt mitmeaastase
finantsraamistiku määrusega aastateks 2021–2027 ning selle eesmärk ei ole üksnes
tagada institutsioonide jätkuv koostöö eelarveküsimustes, vaid ka parandada liidu iga-
aastast eelarvemenetlust ja hõlbustada lisas esitatud tegevuskava kaudu ELi uute
omavahendite kasutuselevõttu selle mitmeaastase finantsraamistiku raames.
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[5]. Kontrolli
tehakse komiteede kaudu, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja mida juhatab
Euroopa Komisjoni esindaja. Määrusega nähti ette kaks uut menetluse liiki, mida
kohaldatakse olenevalt asjaomase akti kohaldamisalast. Kontrollimenetluse kohaselt
ei saa Euroopa Komisjon meedet vastu võtta juhul, kui komitee esitab negatiivse
arvamuse. Nõuandemenetluse kohaselt on Euroopa Komisjon küll kohustatud võtma
komitee järeldusi võimalikult suurel määral arvesse, kuid komitee arvamus ei ole tema
jaoks siduv.
Kui liikmesriik täidab eelarvet puudulikult, karistatakse teda raamatupidamisarvestuse
kontrollimise ja heakskiitmise menetluse ning rahastamiskõlblikkuse kontrolli raames.
Euroopa Komisjoni ja kontrollikoja tehtud kontrolli tulemusel nõutakse alusetult
makstud summad sisse nii, et korrigeeritakse summat, mida ELi eelarvest riigi
valitsusele makstakse. Euroopa Komisjon teeb korrektsioone puudutava otsuse
eespool nimetatud rakendamisvolituste kasutamist käsitleva korra kohaselt (1.4.5).
Kontrollikoda on korduvalt kritiseerinud eelarve täitmist teatavates valdkondades
(1.3.12).
C. Rakenduseeskirjad
Finantsmääruses on sätestatud kõik eelarve täitmist reguleerivad põhimõtted ja reeglid.
Määrus on horisontaalne, st seda kohaldatakse kõigi kulu- ja tuluvaldkondade suhtes.
Eelarve täitmise suhtes kohaldatavaid reegleid on ka sektoripõhistes määrustes, mis
hõlmavad konkreetseid ELi poliitikavaldkondi.
Esimene finantsmäärus võeti vastu 21. detsembril 1977. 2016. aasta septembris
esitas Euroopa Komisjon ettepaneku uue finantsmääruse kohta, eesmärgiga
asendada eelmine finantsmäärus (koos selle kohaldamise eeskirjadega) ja muuta
14 muud, valdkondlikku õigusakti ja üht otsust, mis kõik sisaldavad samuti
finantsreegleid. Euroopa Komisjoni sõnul olid ettepaneku eesmärgid kehtestada
ühtsed reeglid ning muuta ELi finantseeskirjad lihtsamaks ja paindlikumaks.
Vastutavad parlamendikomisjonid olid eelarvekomisjon ja eelarvekontrollikomisjon.
Õigusloomeprotsess kestis 2018. aasta juulini, mil parlamendi täiskogu võttis
kokkulepitud teksti vastu[6]. Finantsmäärus avaldati 30. juulil 2018 Euroopa Liidu
Teatajas ja see jõustus 2. augustil 2018. Peaaegu kõiki uue määruse sätteid, mis

[5]ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
[6]Ka nõukogu võttis õigusakti samas kuus vastu.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0011.01.EST&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0011.01.EST&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.4.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.12.pdf
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käsitlevad liidu institutsioonide haldusassigneeringute kasutamist, hakati kohaldama
aga alles alates 1. jaanuarist 2019[7].
Euroopa Komisjoni peamine vahend eelarve täitmisel ja täitmise üle järelevalve
tegemisel on arvutipõhine raamatupidamissüsteem ABAC (tekkepõhine arvestus).
Euroopa Komisjon on võtnud meetmeid, et täita kõige rangemaid rahvusvahelisi
raamatupidamisstandardeid, eelkõige Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni
(IFAC) rahvusvahelisi avaliku sektori raamatupidamise standardeid. Eelarve täitmisel
tuleb järgida ka ELi õigusakte, mida kohaldatakse avalike hangete (asjad, ehitustööd
ja teenused 2.1.10) lepingute suhtes. Liidu finantshuve aitab kaitsta ka varajase
avastamise ja menetlusest kõrvalejätmise süsteem. Süsteemi abil on võimalik ELi
rahalisi vahendeid taotlevad ning Euroopa Komisjoni või muude institutsioonide vastu
juriidilisi kohustusi võtnud ebausaldusväärsed isikud ja üksused varakult kindlaks teha,
jätta nad menetlustest kõrvale ja karistada neid rahaliselt[8].

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Kuna Euroopa Parlament on üks kahest eelarvepädevast institutsioonist, mõjutab ta
ELi eelarve täitmist juba vahendite eraldamist käsitlevate muudatusettepanekute ja
otsuste kaudu, mis tehakse eelarvemenetluse (1.2.5) käigus. Parlament võib teha
otsuse kasutada eelarve reservimehhanismi. Kui tal on kahtlus, et kulutused ei ole
õigustatud või et Euroopa Komisjon ei suuda neid kulutusi teha, võib parlament
otsustada paigutada nõutud rahasumma reservi, kuni Euroopa Komisjon esitab
vajalikud tõendid. Tõendid esitatakse koos taotlusega paigutada rahalised vahendid
reservist ümber. Assigneeringute ümberpaigutamise taotluse peavad heaks kiitma
nii parlament kui ka nõukogu. Kuni assigneeringud ei ole reservist asjakohasele
eelarvereale ümber paigutatud, ei ole neid võimalik kasutada.
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse (1.4.5) kaudu on parlamendil
võimalik kontrollida jooksva aasta eelarve täitmist. Kuigi enamik tõstatatavaid küsimusi
puudutab perioodi, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, on paljud
küsimused, mille parlamendi eelarvekontrollikomisjon eelarve täitmisele heakskiidu
andmise menetluse raames Euroopa Komisjonile esitab, seotud hoopis jooksva
aasta eelarve täitmisega. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse juurde kuulub
lahutamatult heakskiidu andmist käsitlev resolutsioon, milles on Euroopa Komisjonile ja
muudele eelarve täitmises osalevatele organitele esitatud palju kohustusi ja soovitusi.
Lissaboni lepingu kohaselt vastutab 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).
Peale selle mõjutab parlament peaaegu kõikides poliitikavaldkondades eelarve täitmist
õigusloome- ja muu tegevuse kaudu, nt raportite ja resolutsioonidega või lihtsalt
Euroopa Komisjonile suuliselt või kirjalikult vastatavaid küsimusi esitades.

[7]Uue finantsmääruse artikli 282 lõike 3 punkt c.
[8]Süsteemi reguleeritakse finantsmäärusega ja see on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta
määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja
asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_2.1.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.4.5.pdf
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Viimastel aastatel on parlament tugevdanud poliitilist kontrolli Euroopa Komisjoni
üle sellega, et on võtnud kasutusele vahendid, mille kaudu saab vahetada teavet
rahasummade 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, ja
seetõttu palub parlament Euroopa Komisjonil need kontrolli all hoida.
Välja töötatakse uusi vahendeid, mille abil saab eelarve täitmist paremini jälgida ja
suurendada ELi programmide tasuvust. Seetõttu nõuab parlament, et ELi programmide
kohta esitataks kvaliteetsed tegevusaruanded (mille Euroopa Komisjon peab koostama
koos üldeelarve esialgset projekti puudutavate töödokumentidega) ja korrapärased
kulutasuvuse analüüsid.
Lisateavet selle teema kohta leiate eelarvekontrollikomisjoni veebisaidilt.

Stefan Schulz
12/2022
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