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A. Üldmärkused

8. juulil võttis Coreper vastu oma seisukoha 2011. aasta eelarveprojekti kohta, mille 
nõukogu kinnitab ametlikult augustikuu keskpaigas pärast liikmesriikide 
parlamentidega konsulteerimist. Raportöör märgib, et vaatamata Lissaboni lepingust 
tulenevale uuele menetluslikule ja institutsioonilise keskkonnale on nõukogu 
ilmutanud teatavat vastumeelsust prioriteetide suhtes, mis Euroopa Parlament on 
esitanud 2011. aasta eelarve kohta. Selle tulemusena ilmnesid 30. juunil peetud 
kolmepoolsel kohtumisel erimeelsused kahe eelarvepädeva institutsiooni vahel, mis ei 
jätnud manööverdamisruumi võimalike kompromisside vahel.

Meenutagem, et kolmepoolsel kohtumisel kuulusid EP delegatsiooni volituste hulka 
järgmised punktid, millest parlament on eriti huvitatud:
 Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi mõju eelarvele;

 ELi 2020. aasta strateegia mõju eelarvele;

 noortega seotud programmid;

 rubriigi 1a finantsiline jätkusuutlikkus ja hallatavus, võttes arvesse Lissaboni 

lepinguga tehtud muudatusi;

 rubriik 4, sealhulgas Euroopa välisteenistuse loomine;

 2011. aasta eelarveprojekti piiratud varud ja vajadus läbi vaadata kehtiv 

mitmeaastane finantsraamistik.

Nõukogu esitas mitmeid poliitilisi seisukohti, mis kajastuvad ka nõukogu seisukohas 
2011. aasta eelarveprojekti kohta:
 2011. aasta eelarve eripära peaks olema eelarvedistsipliin, mida tuleb mõista 

assigneeringute täiendavate kärbetena;

 ELi poliitiliseks arenguks ja ettenägematuteks sündmusteks tuleb suurendada 

varusid;

 maksete assigneeringute mahtu tuleb hoolikalt kontrollida ja kontrolli all hoida.

Üldsummade osas hääletas nõukogu 2011. aasta eelarveprojekti kulukohustuste 
assigneeringute 788 miljoni eurose vähendamise poolt, mis puudutab kõiki rubriike ja 
millega 2010. aasta eelarve suurenes ainult 0,21% (võrreldes komisjoni esitatud juba 
vähendatud 0,77%ga).

Maksete osas hääletas nõukogu taas vähendamise poolt kõikides rubriikides ja tegi 
ettepaneku vähendada 3,6 miljardit eurot, mis tähendab, et järele jääb 126 538 
miljonit eurot. Nõukogu seisukoht tähendab, et kulukohustuste assigneeringute ja 
maksete assigneeringute vahe on üle 15 miljardi euro.
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B. Ülevaade rubriikide lõikes

Nõukogu seisukoht

Erinevus võrreldes
2011. aasta 

eelarvprojektiga
(summa)

Erinevus võrreldes 2010. 
aasta eelarvega 

(sisaldab 
paranduseelarveid 1 ja 

2)
(%)

Rubriik

Kulukohustused Maksed Kulukohustus
ed

Maksed Kulukohustused Maksed

Varu 
seoses 

kehtiva 
finantsraa
mistikuga

1. Jätkusuutlik kasv

1a. Konkurentsivõime majanduskasvu 
ja tööhõive tagamiseks 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (EGF) 500 000 000 0 0 -50 000 000

Kokku 1a 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1b. Ühtekuuluvus majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

Kokku 1 (sh EGF) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. Loodusvarade kaitse ja 
majandamine 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

sh turuga seotud kulud ja otsetoetused 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus 
ja õigus

3a. Vabadus, turvalisus ja õigus 1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3b. Kodakondsus 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

Kokku 3 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. EL kui ülemaailmne partner 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Hädaabireserv 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

Kokku 4 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Haldus 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

KÕIK KOKKU 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Maksete assigneeringud 
protsendimäärana kogurahvatulust

1.02

1. Rubriik 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”

Nõukogu vähendab kulukohustuste assigneeringuid 43,5 miljoni võrra ja maksete 
assigneeringuid 889 miljoni euro võrra (vastavalt 0,3% ja 7,3% võrreldes 2011. aasta 
eelarveprojektiga). Need kärped on seotud peamiselt poliitikavaldkondadega, mis 
aitavad otseselt kaasa Euroopa majanduse taastamisele, konkurentsivõime tõstmisele 
ja liikuvuse edendamisele: ettevõtlus (–9,7 miljonit kulukohustuste assigneeringutest 
ja –102,4 miljonit maksete assigneeringutest), tööhõive ja sotsiaalküsimused (–1,65 
miljonit kulukohustuste assigneeringutest ja –63,55 miljonit1 maksete 
assigneeringutest), liikuvus ja transport (–8,5 miljonit kulukohustuste 
assigneeringutest ja –130,0 miljonit maksete assigneeringutest), teadusuuringud (–9,2 

                                               
1 Sealhulgas 50 miljoni euro suurune vähendus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
maksetest.
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miljonit kulukohustuste assigneeringutest ja –344,7 miljonit maksete 
assigneeringutest), energeetika (–0,9 miljonit kulukohustuste assigneeringutest ja –
29,0 miljonit maksete assigneeringutest), haridus ja kultuur (–2,9 miljonit 
kulukohustuste assigneeringutest ja –136,42 miljonit maksete assigneeringutest) ning 
infoühiskond ja meedia (–8,3 miljonit kulukohustuste assigneeringutest ja –67,9 
miljonit maksete assigneeringutest).

Tuleb märkida, et on kärbitud programmide Progress ja Marco Polo II ning Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi maksete assigneeringuid (Progressis 7,45 miljoni võrra, Marco Polo 
II 9 miljoni euro võrra ja seitsmendas raamprogrammis peaaegu 400 miljoni euro 
võrra). 

Kuid kõige tähtsam on see, et Euroopa Parlamendi prioriteedi Noored-Haridus-
Liikuvus eelarveridadel on maksete assigneeringuid järsult vähendatud: EURES 
(Euroopa tööturuasutuste süsteem) 1 miljon eurot, Erasmus Mundus 8 miljonit eurot, 
elukestva õppe programm 25,5 miljonit eurot ja programm Inimesed 100 miljonit 
eurot.

2. Rubriik 1b „Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive nimel”

Nõukogu seisukohas eelarveprojekti kohta ei ole komisjoni esitatud kulukohustuste 
ettepanekut muudetud. Seetõttu jäävad kulukohustused 50 970 miljoni euro tasemele 
(+3,2% võrreldes 2010. aastaga), millest 39 891,5 miljonit eurot on 
struktuurifondidele (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond) – 2010. 
aastale vastav summa – ja 11 078,6 miljonit eurot Ühtekuuluvusfondile.

See kulukohustuste assigneeringuid käsitlev seisukoht on hästi kooskõlas 
mitmeaastases finantsraamistikus kehtestatud assigneeringutega, võttes arvesse 2011. 
aasta finantsraamistiku tehnilist kohandamist (suurendamine 336 miljoni euro võrra), 
nagu on sätestatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 17.

Samas on nõukogu valinud maksete osas range lähenemisviisi ja vähendab neid 1075 
miljonit eurot võrreldes komisjoni hinnanguga 2011. aasta maksevajaduste kohta, mis 
Euroopa Parlamendi hinnangu kohaselt olid niigi liiga madalad3. Pool nendest 
kärbetest (560 miljonit eurot) on seotud eelmise programmitöö perioodi 
assigneeringutega ja peamiselt Ühtekuuluvusfondi 2000–2006. aasta projektide 
lõpetamisega. Mis puutub praeguse programmitöö perioodi 2007–2013 
assigneeringutesse, siis peamiselt on kärbitud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) 
— Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi lõpetamisega seotud 
assigneeringuid (–328 miljonit eurot).

Sellises lähenemisviisis ei ole arvesse võetud programmide rakendamise aeglast starti 
                                               
2 Sealhulgas 100 miljoni euro suurune vähendus programmi Inimesed maksetest.
3 Euroopa Parlamendi 15. juuni 2010. aasta resolutsioon volituse kohta 2011. aasta eelarveprojekti 
käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (A7-0183/2010).
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perioodi 2007–2013 alguses, mis nüüd ja eriti 2011. aastal tuleb kiiresti tasa teha. 
Samuti ei ole arvesse võetud järgmisi asjaolusid, mis on kindlaks määratud eespool 
nimetatud parlamendi volitustes kolmepoolseks kohtumiseks, milles samuti palutakse 
maksete assigneeringuid tunduvalt suurendada:
 hiljutised õigusloomega seotud muudatused, mis on eelkõige suunatud ELi 

rahastamise haldamise lihtsustamisele ja investeeringute kiirendamisele; 
 2011. aasta on esimene aasta, kui kõik heaks kiidetud haldus- ja 

kontrollisüsteemid on kasutusel kogu aasta jooksul, mille tõttu saab teha 
vahemakseid ja oluliselt kiirendada programmide rakendamist ning projekte oli 
2010. aasta märtsi lõpuks juba valitud välja rohkem kui 93 miljardi euro eest, mis 
moodustab 27% selle perioodi rahastamise mahust kokku; 

 eeldatakse, et aastate 2000–2006 programmide lõpetamine jätkub 2011. aastal, 
mis nõuab lõplike maksete tegemist, aga ka mõnede vahendite vabastamist, et 
veelgi kiirendada aastate 2007–2013 programmide rakendamist.

Komisjoni ettepanekust välja jäetud 1075 miljonit eurot, mis piirab 2011. aasta 
suurendamist 13,9%ni (41 466 miljonit eurot), tekitab muret. Sellele vaatamata tuleb 
märkida, et nõukogu deklaratsiooni eelnõu alamrubriigi 1b maksete assigneeringute 
suhtes kohaldatava erimenetluse kohta4 on täielikus kooskõlas parlamendi 
seisukohaga, mis on esitatud volitustes kolmepoolseks kohtumiseks.

3. Rubriik 2 „Loodusvarade kaitse ja majandamine”

Kinnitust on saanud nõukogu seisukoht kasutada põllumajandust muude kohustuste 
täitmise varufondina, sest kulukohustuste assigneeringutelt säästetakse 474 miljonit 
eurot ja maksete assigneeringutelt 820 miljonit eurot. Juba praegu on selge, et selliselt 
loodud varuga (1326,4 miljonit eurot) rahastatakse muid ELi prioriteete. Viimaste 
aastate jooksul on seda juhtunud neli korda (aastaeelarvetes oli võimalik kokkuleppele 
jõuda ainult mitmeaastase finantsraamistiku eri rubriikide olemasolevaid varusid 
lõpuni kasutades või 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 
23 ette nähtud muutmise kaudu, kasutades ELi teiste prioriteetide rahastamiseks 
rubriigi 2 ülemmäärade raames kasutatavaid varusid).

Rubriigi 2 kärbetega loodud kunstlik väike varu teeb ELile turukriisidele, 
loomahaigustele, turgude kõikumistele ja ootamatute ülemaailmsetele sündmustele 
reageerimise väga raskeks. 

Mis puutub maksete assigneeringute hiigelsuurtesse kärbetesse (820 miljonit eurot, 
millest 98 miljon eurot maaelu arendamisest ja 38 miljonit programmist LIFE+), siis 
tõenäoliselt ohustavad need kulukohustuste assigneeringute täitmist ka 2011. aastal. 
Et omada piisavalt krediiti praegustest kohustustest tulenevate maksete tegemiseks (ja 
samuti vältida hilinenud maksete ja nendega seotud kulude riski), eraldaks komisjoni 
finantsüksus maksete assigneeringud juba võetud juriidiliste kohustuste täitmiseks, 
mis tuleb maksta 2011. aastal (nagu vahe- ja lõppmaksed), sest allkirjastatud 
                                               
4 Paranduseelarve esitamine ja kiire läbivaatamine, kui maksete assigneeringutest ei piisa vajaduste 
katmiseks.
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kohustuste koguväärtus on väiksem kui eelarve kulukohustuste assigneeringute 
summa. Maksete assigneeringute suured kärped võivad anda finantsüksustele 
võimaluse aeglustada uute juriidiliste kohustuste võtmist, eriti aasta viimases 
kvartalis.

Tuleb märkida, et ühise põllumajanduspoliitika kulude osa ELi eelarves on pidevalt 
vähenenud ligikaudu 75%lt 1985. aastal kavandatud 39,3%ni 2013. aastal ning 
turumeetmete eelarveliste kulude vähenemine on veelgi suurem – 74%lt kõikidest 
ühise põllumajanduspoliitika kuludest 1992. aastal praeguse vähem kui 10%ni. 

Lõpuks tuleks rõhutada, et ühise kalanduspoliitika poliitiline tähtsus ei kajastu 
eelarveprojektis nõuetekohaselt ja nõukogu seisukoht ainult halvendab olukorda, sest 
ta vähendab oluliselt maksete assigneeringuid Euroopa Kalandusfondi eelarveridadel 
(95 miljonit eurot ja 44 miljonit eurot).

4. Rubriik 3a „Vabadus, turvalisus ja õigus”

Järeldustes 2011. aasta eelarvesuuniste kohta tegi nõukogu rubriigi 3a kohta ainukese 
märkuse, tuletades meelde, et sellistele ELi poliitikavaldkondadele nagu sisseränne 
tuleb anda piisavalt vahendeid. Sellele vaatamata on peamised maksete 
assigneeringute kärped (25,65 miljonit eurot 41,25 miljonist eurost) seotud kolme 
peamise rändepoliitikat rakendava fondiga (Välispiirifond, Euroopa fond kolmandate 
riikide kodanike integreerimiseks ja Euroopa Tagasipöördumisfond), mis tähendab 
7,37% vähendamist võrreldes 2011. aasta eelarveprojektiga.

Peamine maksete assigneeringute kärbe (1 miljon eurot ehk 15,52% vähendamine) 
puudutab programmi Prince (vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisega 
seotud teabemeetmed, nagu siseveebi leheküljed, avalikud üritused, teabetooted, 
Eurobaromeetri uuringud jne). See tekitab küsimusi Stockholmi programmi eduka 
täitmise kohta, eriti seoses hiljutise nõukogu järelduste eelnõuga komisjoni 
Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava kohta, milles on öeldud, et mõned 
komisjoni kavandatavad meetmed ei ole Stockholmi programmiga kooskõlas, samal 
ajal kui teised, Stockholmi programmis sisalduvad meetmed ei kajastu komisjoni 
teatises, ning kutsub kõiki asjaomaseid osapooli üles tagama, et nõuetekohaselt 
viiakse ellu kõik vajalikud Stockholmi programmist tulenevad meetmed ja sammud 
(ka sellised, mis ei sisaldu komisjoni ettepanekus).

Kuigi parlament soovitab SIS II vahendeid reservis hoida, jätab nõukogu 
kulukohustuste assigneeringud muutmata ja teeb ettepaneku vähendada ainult maksete 
assigneeringuid 11,9% võrra (–2,5 miljonit eurot).

5. Rubriik 3b „Kodakondsus”

Nõukogu kavandatud erakordne assigneeringute suurendamine läbi kogu 2011. aasta 
eelarveprojekti on seotud uue ettevalmistava meetmega (4 miljonit eurot) Euroopa 
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mälestuspaikade säilitamiseks, nagu Auschwitz-Birkenau koonduslaager. Uus 
eelarverida tasakaalustab kodanikukaitse rahastamisvahendi kulukohustuste 
assigneeringute vähendamist (2,1 miljoni euro suurune vähendamine, mis tähendab 
rohkem kui 11% langust). 

Maksete assigneeringute osas on peamised kärped seotud tervise valdkonnaga (–8,1 
miljonit eurot, langus peaaegu 23%) ja programmiga Kultuur 2007–2013 (–3,85 
miljonit eurot).

Võrreldes 2011. aasta eelarveprojektiga vähendab nõukogu maksete assigneeringuid 
kokku 19,3 miljonit (–3,02%) ja suurendab kulukohustuste assigneeringuid kokku 
1,65 miljoni euro võrra (+0,25%).

6. Rubriik 4 „EL kui ülemaailmne partner”

Nõukogu kavatseb luua selle rubriigi varu, et valmis olla kriisideks, mis kolmandates 
riikides võivad tekkida. Võrreldes 2011. aasta eelarveprojektiga (70,3 miljonit eurot) 
suureneb varu 164 miljoni euroni.
Varu selliseks suurendamiseks tehakse ettepanek kärpida 94 miljonit eurot peamiselt 
järgmistelt kuludelt ja abilt:

 laienemise ja läbirääkijariikidega piiriülese koostöö rahastamisvahendite 
tegevuskulud (–52 miljonit eurot): selline lähenemisviis on küsitav, sest kõik 
osapooled nõustuvad, et 2011. aasta on kõikidele ühinemisprotsessi eri etappides 
olevatele riikidele otsustava tähtsusega. Oma 2011. aasta eelarveprojektis tegi 
komisjon tegelikult ettepaneku laienemise kulukohustuste assigneeringuid üle 
13% suurendada, mille Euroopa Parlament oma resolutsioonis kolmepoolse 
kohtumise volituste kohta heaks kiitis;

 halduskorralduskulud: vähendamine 24,65 miljoni euro võrra, millest 16 miljonit 
eurot arengukoostöö rahastamisvahendist, 4,75 miljonit eurot ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendist, 1,2 miljonit eurot Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendist, 1,2 miljonit eurot stabiliseerimisvahendist, 1 miljon eurot 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist ja 0,5 miljonit eurot 
HUMAst). Tuleb märkida, et halduskulude kavandatud vähendamised ei ole 
proportsionaalselt korrelatsioonis rahastamisvahendite tegevuskulude 
assigneeringutega ega seotud rakendusmääradega, mis kõik on 2010. aasta juuni 
seisuga üle 80% (välja arvatud humanitaarabi halduskulud);

 makromajanduslik finantsabi (kulukohustuste assigneeringute vähendamine 15 
miljonit eurot): nõukogu teeb ettepaneku peaaegu taastada 2010. aasta eelarves 
vastu võetud assigneeringute tase.

Maksete assigneeringute osas ulatuvad esitatud kärped 591 miljoni euroni (sealhulgas 
hädaabireservi maksete assigneeringute täielik tühjendamine 203 miljonit eurot). Oma 
2011. aasta eelarveprojektis komisjon juba tegi ettepaneku 186 miljoni euro 
vähendamiseks võrreldes 2010. aasta eelarvega, märkides, et täitmata kulukohustused 
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lõpetamise ridadel on oluliselt kahanenud.
Nimetatud 591 miljoni suurune nõukogu lisakärbe, mille tulemusena maksete 
assigneeringud vähenevad umbes 10% võrra võrreldes 2010. aastaga, ei mõjuta ühegi 
jooksva rakendamisel oleva programmi lõpetamise, vaid tegevuskulude eelarveridu 
(märkimisväärseks erandiks on ühine välis- ja julgeolekupoliitika).

7. Rubriik 5 „Haldamine”

Nõukogu seisukoht on kärpida komisjoni esitatud eelarveprojekti 162,15 miljoni euro 
võrra, vähendades kõikide institutsioonide halduskulusid 8094 miljonit eurot, mis 
tähendab 2010. aastaga võrreldes 2,5% suurendamist ja 323 miljoni euro suurust varu.

Mõnel eeldusel, mis on kärbete ja nõukogu seisukoha aluseks ja mille järgi praegust 
vabade ametikohtade arvu arvesse võttes kohaldatakse palkade suhtes 
kindlasummalist vähendust, võib olla institutsioonide sujuvale toimimisele negatiivne 
mõju. On oluline rõhutada, et igal üksikjuhul tuleb teha individuaalne analüüs, nagu 
on nõutud ka parlamendi suunistes.

Nõukogu kärped kokku vähendavad komisjoni esialgsest ettepanekust umbes 2%. 
Need mõjutavad peamiselt:
 Euroopa Komisjoni kulusid, sealhulgas Euroopa talitused (–80 miljonit eurot ehk 

–2,1%, kus talituste kärped ulatuvad –0,75%st EPSOs –3,15%ni Individuaalsete 

maksete haldamise ja maksmise ametis),

 Euroopa koole (–13 miljonit eurot ehk –7,5%),

 Majandus- ja Sotsiaalkomiteed (–14 miljonit eurot ehk –10,3%),

 Regioonide Komiteed (–10 miljonit eurot ehk –11,2%),

 pensione (–23 miljonit eurot ehk –1,8%).

Samuti on huvitav märkida, et parlamendi (mille kulude suhtes kohaldatakse aumeeste 
kokkulepet) ja ombudsmani (mille kulud on marginaalsed) järel kärpis nõukogu kõige 
vähem enda kulusid (ainult –1,3%), kuid Sotsiaal- ja Majanduskomitee ning 
Regioonide Komitee kärped ületavad 10%.

Üldiselt tahab komisjon piirata kõikide institutsioonide, välja arvatud Euroopa 
Andmekaitseinspektor, eelarve suurendamist maksimaalselt 2%ni, uusi ametikohti 
luuakse ainult Euroopa Ülemkogule. Nõukogu lükkab tagasi ka palkade ja pensionide 
iga-aastase 1,85% korrigeerimise, mis sõltub käimasoleva kohtumenetluse tulemusest. 
See ei ole korrektne eelarve haldamine, sest kui Euroopa Kohus teeb otsuse komisjoni 
kasuks, tuleb välja maksta kogu 7,3% palkade korrigeerimine, mis oli 2009. aastal ette 
nähtud. Mõistlik oleks see praegu eelarves ette näha.

Veel üks nõukogu vähendamine on seotud Horvaatia võimaliku ühinemise 
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kuupäevaga, mis nõukogu hinnangul on 1. juuli 2012. See ei vasta 
praegustele/eelnevatele eeldustele ja parlament võiks seetõttu jääda praeguse 
kuupäeva ehk 1. jaanuari 2010 juurde. Meie teada on komisjon omalt poolt kasutanud 
eelarveprojektis 1. jaanuari 2012 oma eeldusena ja ei ole teatanud selle muutmisest. 
Nõukogu peab oma seisukohta üksikasjalikumalt selgitama.

8. Ametid

Nõukogu seisukoht ELi detsentraliseeritud ametite kohta seoses nende 
assigneeringute suurendamisega võrreldes 2010. aastaga rajanes järgmistel 
põhimõtetel:
 kiiresti tegutsema hakanud asutuste suurendamise piiramine 1,5%ni;

 uute ülesannetega asutuste eelarve suurendamise piiramine 3%ni ja taotletud 

ametikohtadest ainult poolte eraldamine;

 komisjoni ettepanekut uute ametite loomiseks ei ole muudetud.

See tuleb lisada komisjoni enda piirangutele, mis on seotud eelmise aasta ülejääkidest 
ja eelmise aasta eelarve täitmisest tuleneva sihtotstarbelise tulu vähendamisega. 
Selline lähenemisviis võimaldas siiski detsentraliseeritud asutuste eelarve kulude 
stabiliseerimist 679 miljoni euroni, mida nüüd vähendatakse 666 miljoni euroni.

Komisjoni esialgse ettepanekuga võrreldes võetakse asutuste eelarvest kokku 13,5 
miljonit kulukohustuste assigneeringuid ja 11,8 miljonit eurot maksete 
assigneeringuid. Selline kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute 
vahe tuleneb Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa Toiduohutusameti 
kulukohustuste assigneeringute, mitte maksete assigneeringute kärbetest.

Need kärped puudutavad umbes pooli (15) ELi detsentraliseeritud asutusi eri viisil: 
kui enamiku asutuste kavandatud kärped on alla 1%, siis Euroopa Raudteeagentuuri ja 
Euroopa politseikolledži kärped on 5% lähedal või isegi üle selle. Täiendavate 
töötajate arvu on kärbitud 4 AD ja 3 AST ametkoha võrra.

Pool assigneeringutest, mis olid esialgu ette nähtud õiguse, vabaduse ja turvalisuse 
valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise asutusele, on nõukogu 
jätnud reservi eeldusel, et õigusloomeprotsessi kulgemise tõttu ei alusta amet tööd 
enne 2011. aasta keskpaika.

C. Lisad: 

– Coreperi kokkuvõte kategooriate ja mitmeaastase finantsraamistiku 
programmide kaupa

– nõukogu deklaratsioonide eelnõud maksete assigneeringute kohta
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– Kolmepoolsel kohtumisel vastu võetud järeldused lepituskomitee töö kohta: 
ajakava ja töökorraldus

– 2011. aasta eelarvemenetlus: esialgne ajakava
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C. Lisad: 

Coreperi kokkuvõte kategooriate ja mitmeaastase finantsraamistiku programmide kaupa

Jaotise pealkiri ja ülemmäär 2010. aasta eelarve 2011. aasta eelarveprojekt 2011. aasta nõukogu seisukoht Vahe (nõukogu: eelarveprojekt)
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

1:  Jätkusuutlik kasv 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Varu* 67.053.946 113.603.946
1.1:  Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000

-
7,36%

12.987.000.000 Varu* 50.147.730 96.697.730

Teadusuuringute seitsmes raamprogramm 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000
-

7,92%

(sh teadusuuringute kuues raamprogramm)
Tuumarajatiste tegevuse lõpetamine (Slovakkia, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Leedu, Bulgaaria)

Majanduse elavdamist toetavad energeetikaprojektid 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000
-

100%

Majanduse elavdamist toetavad energeetikaprojektid 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Tuumarajatiste tegevuse lõpetamine (Otsene 
teadustegevus) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
Ten 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

Elukestev õpe ja Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm 
– Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm 
– Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika 
toetamise programm 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm 
– Arukas energeetika 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57
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Jaotise pealkiri ja ülemmäär 2010. aasta eelarve 2011. aasta eelarveprojekt 2011. aasta nõukogu seisukoht Vahe (nõukogu: eelarveprojekt)
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

Sotsiaalpoliitika kava 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000
-

7,74%

Toll 2013 ja Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Detsentraliseeritud asutused 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Muud meetmed ja programmid 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2:  Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000

-
2,53%

50.987.000.000 Varu 16.906.216 16.906.216

Lähenemiseesmärgi piirkonnad 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-

9,47%

Euroopa piirkondliku koostöö eesmärk 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Tehniline abi 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Ühtekuuluvusfond 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Muud meetmed ja programmid 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2:  Loodusvarade kaitse ja majandamine 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600
-

1,41%

60.338.000.000 Varu 851.751.611 1.326.398.262

Põllumajandusturud 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Kalandusturud 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Loomatervishoid ja taimetervis 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Maaelu arendamine 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Euroopa Kalandusfond 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26
Kalanduse juhtimine ja rahvusvahelised lepingud ja 
kokkulepped 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000

-
2,03%
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Jaotise pealkiri ja ülemmäär 2010. aasta eelarve 2011. aasta eelarveprojekt 2011. aasta nõukogu seisukoht Vahe (nõukogu: eelarveprojekt)
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

Life+ 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8

Detsentraliseeritud asutused 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%

Muud meetmed ja programmid 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3:  Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000
-

4,62%

1.889.000.000 Varu 85.930.260 96.680.260

3.1:  Vabadus, turvalisus ja õigus 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000
-

5,82%

1.206.000.000 Varu 70.747.260 81.657.260

Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Turvalisus ja vabaduste kaitse 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Põhiõigused ja õigusasjad 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Detsentraliseeritud asutused 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Muud meetmed ja programmid 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2:  Kodakondsus 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Varu 15.183.000 15.023.000

Rahvatervise- ja tarbijakaitse programm 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Programm «Kultuur 2007» 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Programm «Aktiivsed noored» 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Programm «Meedia 2007» 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Programm „Kodanike Euroopa” 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Kodanikukaitse rahastamisvahend 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Ajakirjandus ja teabevahetusmeetmed 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Euroopa Solidaarsusfond 0 0 0 0 0 0 0 0
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Jaotise pealkiri ja ülemmäär 2010. aasta eelarve 2011. aasta eelarveprojekt 2011. aasta nõukogu seisukoht Vahe (nõukogu: eelarveprojekt)
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

Detsentraliseeritud asutused 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0
Muud meetmed ja programmid 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%

4:  EL kui ülemaailmne partner 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000
-

7,77%

8.430.000.000 Varu* 70.330.623 164.070.623

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94

Tööstusriikide rahastamisvahend (ICI) 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85
Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend 
(EIDHR) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85

Tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend (INSC) 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Tööstusriikide rahastamisvahend (ICI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument (ENP) 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000
-

1,94%

Arengukoostöö rahastamisvahend (DCI) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000
-

2,70%

Stabiliseerimisvahend 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Humanitaarabi 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Makromajanduslik abi 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (CFSP) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
EÜ tagatised laenutehingutele 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Hädaabireserv 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Detsentraliseeritud asutused 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Muud meetmed ja programmid 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5:  Haldamine 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Varu* 160.625.711 322.772.443

Komisjon 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800
-

2,15%
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Jaotise pealkiri ja ülemmäär 2010. aasta eelarve 2011. aasta eelarveprojekt 2011. aasta nõukogu seisukoht Vahe (nõukogu: eelarveprojekt)
Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed Kulukohustused Maksed

Pensionid (kõik institutsioonid) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%

Euroopa koolid  154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%

Euroopa Parlament 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Nõukogu 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Euroopa Kohus 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Kontrollikoda 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Majandus- ja Sotsiaalkomitee 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Regioonide Komitee 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Euroopa Ombudsman 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Euroopa Andmekaitseinspektor 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Eelarve kokku 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%
Mitmeaastase finantsraamistiku üldine 
ülemmäär:   131.487.000.000 Varud kokku 1.235.692.151 2.023.525.534

*  MÄRKUS  varude kohta:
- Rubriigi 1 (alamrubriik 1.1) varud ei sisalda Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi assigneeringuid (500 miljonit eurot)

- Rubriigi 2 varud sisaldavad põllumajandustootmiselt maaelu arendamisele ning puuvilla- ja veinitootmiselt puuvilla- ja veinikasvatuspiirkondade ümberstruktureerimisele ümbersuunatud 
vahendeid (3 150,4 miljonit eurot)

- Rubriigi 4 varud ei sisalda hädaabireservi assigneeringuid (253,9 miljonit eurot)
- Rubriigi 5 varud sisaldavad 2007–2013 mitmeaastase finantsraamistiku allmärkust (82 miljonit eurot), mis on seotud teenistujate sissemaksetega pensioniskeemi
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Nõukogu deklaratsioonide eelnõud maksete assigneeringute kohta

1. Maksete assigneeringud

„Nõukogu palub komisjonil esitada paranduseelarve, kui 2011. aasta eelarvesse kantud 
assigneeringud ei ole piisavad alamrubriigi 1a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks”), alamrubriigi 1b („Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks”), rubriigi 2 („Loodusvarade kaitse ja majandamine”) ja rubriigi 4 („EL kui 
ülemaailmne partner”) kulude katmiseks.”

2. Alamrubriigi 1b maksete assigneeringute suhtes kohaldatav erimenetlus

„Nõukogu palub komisjonil esitada hiljemalt 2011. aasta septembri lõpuks ajakohastatud 
arvandmed alamrubriigi 1b („Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”) maksete 
assigneeringute seisu ja prognooside kohta ning vajaduse korral esitada sel eesmärgil 
paranduseelarve projekti.

Nõukogu võtab paranduseelarve projekti kohta seisukoha võimalikult kiiresti, et vältida 
maksete assigneeringute puudujääke.”
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30. juunil 2010 toimunud kolmepoolsel kohtumisel vastu võetud järeldused 
lepituskomitee töö kohta: ajakava ja töökorraldus

Lepituskomitee töö: ajakava ja töökorraldus 2010. aastal

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde oma 30. novembri 2009. aasta 
ühisdeklaratsiooni üleminekumeetmete kohta ja eriti selle punkti 7, milles nad kinnitavad, et 
määratakse kindlaks koostöö põhimõtted ja lepituskomitee töökorraldus. 

Sellega seoses on kokku lepitud järgmised 2010. aasta kõige olulisemad kuupäevad:

1. Kolmepoolne kohtumine kutsutakse kokku 11. oktoobril enne lugemist Euroopa 
Parlamendis.

2. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga 6 kutsutakse 
lepituskomitee vajadusel kokku 26. oktoobril 2010 artiklis 314 ette nähtud 21-päevaseks 
ajavahemikuks, mis lõpeb 15. novembril 2010 (kaasa arvatud) vastavalt eespool nimetatud 
ühisdeklaratsioonis heaks kiidetud ajakavale.

3. Lepituskomitee tuleb kokku 27. oktoobri pärastlõunal Euroopa Parlamendi ja 11. 
novembril nõukogu korraldusel; lepituskomitee koosolekud valmistatakse ette kolmepoolsetel 
kohtumistel, mis toimuvad 27. oktoobri ennelõunal, 4. novembril ja 8. novembril. 
Kolmenädalase lepitusperioodi jooksul võib korraldada ka muid kolmepoolseid kohtumisi.

Samuti lepivad nad kokku töökorralduses, mis on lisatud lepituskomitee töökorraldust 
käsitlevasse lisasse.
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Lisa lepituskomitee töökorralduse kohta 2010. aastal

1. Kui Euroopa Parlament hääletab nõukogu seisukoha muudatusettepanekuid, võtab 
nõukogu eesistuja kahe institutsiooni vahelisi erinevusi arvesse hääletusjärgsel täiskogu 
istungjärgul. Euroopa Parlamendi presidendi kiri, milles lepituskomitee kokku 
kutsutakse, saadetakse seejärel kokkuleppel nõukogu eesistujaga enne 42. nädalat. Kui 
nõukogu ei saavuta üksmeelt Euroopa Parlamendi hääletatud muudatusettepanekute 
osas, kinnitatakse seda nõukogu kirjas, mis saadetakse 25. oktoobril 2010.

2. Lepituskomiteele esitatakse dokumentide kogu (ettevalmistavad dokumendid), milles on 
võrreldud eelarvemenetluse eri etappe5. Selles on arvnäitajad eelarveridade kaupa, 
kogusummad finantsraamistiku jaotiste kaupa ning koonddokument kõikide tehniliselt 
nn avatud eelarveridade arvnäitajate ja selgitustega. Eridokumendis, mis ei mõjuta 
lepituskomitee lõppotsust, esitatakse kõikide tehniliselt suletud eelarveridade loetelu6.
Need dokumendid liigitatakse eelarve liigenduse järgi.

Lepituskomiteele esitatavatele ettevalmistavatele dokumentidele lisatakse ka muud 
dokumendid7.

3. Lepituskomitee esimesel koosolekul võidakse kindlaks määrata läbirääkimiste ulatus ja 
küsimused, mida käsitletakse kolmepoolsetel kohtumistel. Samuti võidakse kinnitada 
tehniliselt suletud eelarveridade loetelu, kuigi kokkulepe sõlmitakse alles siis, kui 
kõikides küsimustes on kokku lepitud.

Lepituskomitee esimesel koosolekul kindlaks määratud küsimused ja muud arutamist 
vajavad punktid arutatakse läbi kolmepoolsetel kohtumistel, et lepituskomitee viimasel 
koosolekul saaks lõpliku kokkuleppe sõlmida.

Kolmepoolseid kohtumistel võib küsimusi arutada teemade kaupa, sealhulgas 
mitmeaastase finantsraamistiku jaotiste kaupa. Esialgsed järeldused tehakse ühiselt iga 
kolmepoolse kohtumise ajal või vahetult selle järel, kui koostatakse järgmise kohtumise 
päevakorda. Järelduste eelnõu finaliseerib kohtumist korraldav institutsioon ja see 
loetakse heaks kiidetuks 24 tunni möödumisel, ilma et see mõjutaks lepituskomitee 
lõppotsust.

Lepituskomitee teisele koosolekule tuleb võimalikuks kinnitamiseks esitada 
kolmepoolsete kohtumiste järeldused ja dokument eelarveridade kohta, mille osas on 

                                               
5 Eri etapid on: 2010. aasta eelarve (sealhulgas vastuvõetud paranduseelarved); esialgne eelarveprojekt; 

nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta; Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud nõukogu seisukoha 
kohta ja komisjoni esitatud muudatusettepanekute kirjad (kui kõik institutsioonid ei ole neid täielikult 
heaks kiitnud).

6 Tehniliselt suletud eelarverida on rida, mille osas nõukogul ja Euroopa Parlamendil ei ole erimeelsusi ja 
mille kohta ei ole esitatud kirjalikku muutmisettepanekut.

7 Lisatakse komisjoni teostatavuskiri nõukogu seisukoha kohta ja Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud; kirjalik muutmisettepanek põllumajanduse kohta (ja võib-olla muude valdkondade 
kohta); võimaluse korral komisjoni koostatud eelarveprognoosi hoiatusteade; ja võimaluse korral muude 
institutsioonide kirjad nõukogu seisukoha kohta ja Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud.
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kolmepoolsetel kohtumistel saavutatud esialgne kokkulepe.

4. Lepituskomitee võib järeldused ja võimalikud ühisavaldused heaks kiita. Samuti peab ta 
kokkuleppele jõudma ühise teksti osas, millesse lisatakse õiguslik sissejuhatav 
dokument ja lisad8.

Ühine tekst tõlgitakse kõikidesse keeltesse (Euroopa Parlamendi teenistustes) ja 
esitatakse eelarvepädevatele institutsioonidele kinnitamiseks 14 päeva jooksul.

Eelarve finaliseeritakse pärast seda, kui eelarvepädevad institutsioonid on ühise teksti 
heaks kiitnud, lisades ühise teksti lisad nendesse eelarveridadesse, mida ei ole 
lepitusprotsessi ajal muudetud.

5. Kohtumist (kolmepoolset kohtumist või lepituskomitee koosolekut) korraldav 
institutsioon tagab suulise tõlke lepituskomitee koosolekutel kohaldatava täieliku 
keelevaliku korra kohaselt ja kolmepoolsetel kohtumistel ad hoc-keelevaliku korra 
kohaselt.

Kohtumist korraldav institutsioon tagab koosolekudokumentide paljundamise ja 
jaotamise.

Kolme institutsiooni teenistused teevad koostööd läbirääkimiste tulemuste 
vormistamisel, et ühised dokumendid finaliseerida.

________________________

                                               
8 Ühise teksti lisade hulka kuuluvad kõikide eelarvepunktide arvnäitajad eelarveridade kaupa, 

finantsraamistiku jaotiste arvnäitajad kokku, koonddokument (kõikide lepitamise ajal muudetud 
eelarveridade arvnäitajad ja lõpptekst), eelarveprojekti või nõukogu seisukohaga võrreldes muutmata 
eelarveridade loetelu.
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2011. aasta eelarvemenetlus: esialgne ajakava

9. JUULI 2010 SEISUGA

NÄDAL TEGEVUS

26. nädal
(28. juuni–2. juuli)

- 30. juuni: Kolmepoolne kohtumine

28. nädal
(15.–16. juuli)

- 8. juuli: COREPER
- 13. august: Nõukogu eelarve

36. nädal
(6.–10. september)

- 7. või 8. september: Minister tutvustab nõukogu 
seisukohta täiskogu istungil

- 8. september kell 12: Komisjonide ja parlamendiliikmete 
muudatusettepanekute (40 allkirja) täiskogule esitamise 
TÄHTAEG

- 8. september kell 12: Üksikute parlamendiliikmete 
muudatusettepanekute (vähem kui 40 allkirja) 
eelarvekomisjonile esitamise TÄHTAEG

37. nädal
(13.–17. september)

- 15. september kell 12 – fraktsioonide 
muudatusettepanekute täiskogule esitamise TÄHTAEG

40. nädal
(4.–8. oktoober)

- 4., 5. ja 7. oktoober: Eelarvekomisjoni koosolek:
muudatusettepanekute ja resolutsiooni hääletuse lõpp

41. nädal
(11.–15. oktoober)

- 11. oktoober: Kolmepoolne kohtumine

42. nädal
(18.–22. oktoober)

- 20. oktoober: Hääletus Euroopa Parlamendis
- Komisjon esitab põllumajanduskulude muutmiskirja
- Pärast hääletust ministri võimalik deklaratsioon 

täiskogul, milles võetakse teadmiseks nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi seisukohtade erinevused

- 22. oktoober: Euroopa Parlamendi president saadab kirja 
lepituskomitee kokkukutsumiseks
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NÄDAL TEGEVUS

43. nädal
(25.–29. oktoober)

- 25. oktoober: Nõukogu edastab ametliku kirja Euroopa 
Parlamendi muudatusettepanekute aktsepteerimise või 
aktsepteerimata jätmise kohta

- 27. oktoobri ennelõuna: Eelarvekomisjon
– Võimalik kolmepoolne kohtumine

- 27. oktoobri pealelõuna: Euroopa Parlamendi president 
avab parlamendi ruumides ametlikult lepituskomitee 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõige 4) (täpne 
aeg kinnitamata)

44. nädal
(1.–5. november)

(4. november?) Ettevalmistavad kohtumised (raportöörid)

- 4. november: Kolmepoolne kohtumine (vorm kindlaks 
määramata)

45. nädal
(8.–12. november)

- 8. november: Kolmepoolne kohtumine
- 9. november: Eelarvekomisjon
- 11. november: Teine lepituskohtumine (nõukogu 

ruumides)

Lepituse lõpp  

46. nädal
(15.–19. november)

- Euroopa Parlament: fraktsioonide seisukoha koostamine 
ühise teksti kohta

- 15. november: Kolmepoolne kohtumine (vajadusel)

47. nädal
(22.–26. november)

- Ühise teksti heakskiitmine parlamendis ja nõukogus


