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Eelnõu: 

Institutsioonidevaheline kokkulepe 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö kohta 

EUROOPA PARLAMENT, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA KOMISJON, 

edaspidi „institutsioonid”, 

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES: 

1. Käesolev kokkulepe on vastu võetud Eur oopa Liidu toim imise lepingu artikli 295 
kohaselt ning selle eesmärk on parandada ig a-aastase eelarvemenetluse toimimist ja 
institutsioonidevahelist eelarvealast koostööd. 

2. Käesolev kokkuleppe on kõikide ins titutsioonide jaoks siduv  kogu om a kehtivusaja 
jooksul. 

3. Käesolev kokkulepe ei m uuda asjaom aste institutsioon ide eelarvepädevust, m is on 
sätestatud aluslep ingutes, m ääruses, millega sätestatakse m itmeaastane 
finantsraamistik1 (edaspidi „finantsraamistiku määrus”) ja finantsmääruses2. 

Seal, kus käesolevale punktile viid atakse, langetab nõukogu om a otsused 
kvalifitseeritud häälteenamusega ja Euroopa Parlament oma otsused kolme viiendiku 
suuruse häälteenamusega, kusjuures hääletamisel osaleb parlamendiliikmete enamus. 

4. Käesolevat kokkulepet võib muuta üksnes kõikide institutsioonide nõusolekul. 

5. Käesolev kokkulepe on kolmeosaline: 

– I osa  sis aldab tä iendavaid s ätteid, m is on seotud m itmeaastase 
finantsraamistikuga, ja sätet, m is käsitleb erivahendeid, m ida finantsraamistik 
ei hõlma. 

– II osas käsitletakse eelarvem enetluse käigus toimuvat inst itutsioonidevahelist 
koostööd. 

– III osa sisaldab ELi vahendite usaldusväärse finantsjuhtimisega seotud sätteid. 

6. Käesolev kokkulepe jõustub sam al päeval kui  finantsraam istiku m äärus ja sellega  
asendatakse 17. m ai 2006. aasta institu tsioonidevaheline kokkulepe Euroopa 

                                                 
1 ELT L…, …, lk. 
2 Nõukogu m äärus (EÜ, Eu ratom) n r 160 5/2002, 25. juun i 20 02, m is k äsitleb Eu roopa üh enduste 

üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1). 
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Parlamendi, nõukogu ja kom isjoni vahel eelarvedis tsipliini ja u saldusväärse 
finantsjuhtimise kohta3. 

                                                 
3 ELT C 139, 14.5.2006, lk 1.  
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I OSA – FINANTSRAAMISTIK ja ERIVAHENDID 

A. FINANTSRAAMISTIKUGA SEOTUD SÄTTED 

7. Euroopa Liidu üldeelarvesse lülitam ata toiminguid ja ühenduse om avahendite eri 
kategooriate eeldatavat m uutumist käsitle v teave on näitlikuna esitatud eraldi  
tabelites. S eda teavet aja kohastatakse igal aastal koos  eelarveprojektile lisatud 
dokumentidega. 

8. Finantsjuhtimise usaldusväärsus e kindlustam iseks tagavad institu tsioonid võim alust 
mööda eelarvem enetluse käigus ja eelarve  vastuvõtm ise ajal, et eri rubriikide 
ülemmäärade piires jäetakse piisav varu, välja arvatud finantsraamistiku alamrubriigi 
1.B „Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks” puhul. 

Pärast 2013. aastat makseteks ettenähtud assigneeringute prognooside ajakohastamine 

9. 2010. aastal kohandab kom isjon pärast 20 13. aastat m akseteks ettenähtud 
assigneeringute prognoose. Seejuures arve statakse eelarvete tegelikku täitm ist 
kulukohustuste täitm isega seotud assigne eringute ja m akseteks ettenähtud 
assigneeringute osas ning eelarve täitm ise prognoose. Arvesse võe takse ka eeskirju, 
mis on ke htestatud selleks, et tagada  m akseteks ettenähtud assigneeringute  
korrapärane kujunem ine võrreldes kulukohustuste täitm isega seotud 
assigneeringutega ja Euroopa Liidu kogurahvatulu kasvuprognoosidega. 

B. SÄTTED, MIS ON SEOTUD ERIVAHENDITEGA, MIDA FINANTSRAAMISTIK EI 
HÕLMA 

B.1. Hädaabireserv 

10. Hädaabireserv on ette nähtud kiirek s reageerim iseks kolm andate riikid e 
konkreetsetele abivajadustele se lliste sündm uste järel, m ida eelarve koostam isel ei 
olnud võimalik ette näha, eelkõige hum anitaarmeetmete teostam iseks, aga vastava 
olukorra kujunedes ka mittesõjaliste kriiside ohjamiseks ja kodanikukaitse eesmärgil. 
Finantsraamistiku kehtivuse ajal on selleks igal aastal ette nähtud 221 m iljonit eurot 
2004. aasta hindades. 

See reserv lisatakse E uroopa Liidu üld eelarvesse kui „m ääratlemata otstarbega  
assigneering”.  

Kui kom isjon peab vajalikuks seda re servi kasutada, esitab ta m õlemale 
eelarvepädevale institutsiooni le ettepaneku ülekande tegem iseks sellest reservist 
asjakohastele eelarveridadele. 

Igale kom isjoni tehtud reservi kasuta mise ettepanek ule peab aga eelne ma 
assigneeringute ümberjaotamise võimaluste uurimine. 

Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus. 
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Ümberpaigutamine toimub kooskõlas finantsmääruse artikliga 26. 

B.2. Euroopa Liidu Solidaarsusfond 

11. Euroopa Liidu Solidaarsusfond on vastavalt asjaomasele põhiõigusaktile nähtud ette 
kiireloomulise finantsabi andm iseks ka tastroofide korral, m is leiavad aset 
liikmesriigi või kandidaatriig i territoo riumil. Solidaarsu sfondi jaoks eraldatavate 
summade ülem piir on 1 m iljardit eurot aastas (jooks evhindades). Iga aasta 1. 
oktoobril jääb enne aasta lõppu tekkivate vajaduste rahuldamiseks kasutada vähemalt 
veerand aas tasummast. Eelarvesse kandm ata iga-aas tast s ummat ei s aa kanda ü le 
järgnevatele aastatele. 

Erandjuhtudel ning juhul, kui fondi olem asolevatest rahalistest va henditest ei piisa 
asjaomase alusaktiga määratletud katastroofi toimumise aastal abi andmiseks sellises 
suuruses, nagu eelarveasutus vajalikuks p eab, võib kom isjon teha ettepaneku vahe 
rahastamiseks järgm iseks aastaks ette nähtud vahenditest. Fondi iga-aastane  
eelarvemaht ei tohi mingil juhul ületada 1 miljardit eurot. 

Kui asjaomases alusaktis toodud solidaarsusfondi kasutamise tingimused on täidetud, 
teeb kom isjon ettepaneku selle kasutuse levõtmiseks. Kui assign eeringuid on 
võimalik ümber jaotada selles rubriigis, ku s on vajalikud täiendavad kulud, arvestab 
komisjon seda asjaom ase eelarvevahendi kohta vajaliku et tepaneku tegemise käigus 
vastavalt f inantsmäärusele. Globalis eerumisega Kohanem ise Euroopa Fondi 
kasutuselevõtmise otsuse langetavad vast avalt punktile 3 mõlem ad ee larvepädevad 
institutsioonid ühiselt. 

Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus. 

B.3. Paindlikkusinstrument 

12. Paindlikkusinstrumendi aastane üle mmäär on 200 m iljonit eurot aastas 
(jooksevhindades) ja selle eesmärk on teataval eelarveaastal ja esitatud summa piires 
rahastada selgelt m ääratletud kulusid, m ida ei saa ra hastada ühe või m itme muu 
rubriigi ülemmäärade piires. 

Iga-aastasest summast kasutam ata jää nud osa võib kanda üle kuni aastani n+2. 
Paindlikkusinstrumendi rakendamise puhul võetakse kõigepealt kasutusele ülekantud 
summad, alustades kõige varasem ast. See osa iga-aastast summast, mida ei ka sutata 
ära aastal n+2, tühistatakse. 

Komisjon teeb paindlikkusinstrum endi kasutamise ettepaneku pärast seda, kui ta on 
uurinud kõiki võim alusi jaotada assigneeri ngud ümber täiendavaid kulutusi eeldava 
rubriigi piires. 

Ettepanekus m ääratakse ki ndlaks rahastatavad vajadus ed ja summ a. Asjakohase  
eelarveaastaga seotud ettepaneku võib esitada eelarvemenetluse käigus. 

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtm ise otsuse langetavad vastavalt punktile 3 
mõlemad eelarvepädevad institutsioonid ühiselt.  

Kokkulepe saavutatakse iga-aastase eelarvemenetluse raames. 
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B.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 

13. Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi eesm ärk on osutada täiendavat abi  
töötajatele, kes kannatavad m aailma kaubanduse struktuursete m uutuste tagajärgede 
tõttu, et aidata neil tagasi pöörduda tööturule. 

Fond ei v õi ületada iga-aas tast m aksimaalset summat 500 m iljonit eu rot 
(jooksevhindades), mille võib eraldada va rust, mis on tekkinud eelm ise aasta kulude  
üldise ülem määra ja/või kahe eelm ise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste 
assigneeringute raam es, võtm ata seej uures arvesse rubr iigiga 1b seotud 
assigneeringuid. 

Nimetatud assigneeringud kantakse tavapära se eelarvemenetluse teel Euroopa Liidu 
üldeelarvesse kui m ääratlemata otstarbega  assigneeringud nii pe a, kui kom isjon on 
teinud kindlaks eespool m ääratletud piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustuste 
assigneeringud.  

Kui asjaom ases alusaktis toodud f ondi ka sutamise tingimused on täidetud, teeb 
komisjon ettepaneku selle kasutuselevõtmiseks. Globaliseerum isega Kohanem ise 
Euroopa Fondi kasutuselevõtm ise otsuse  langetavad vastavalt punktile 3 m õlemad 
eelarvepädevad institutsioonid ühiselt. 

Fondi kasutuselevõtm ise ettepaneku tege misega sam al ajal esitab kom isjon 
mõlemale eelarvepädevale institutsioonile ettepaneku vahendite ümberpaigutamiseks 
asjakohastele eelarveridadele. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne 
menetlus. 

Fondiga seotud ümberpaigutused tehakse kookõlas finantsm ääruse artikli 24 lõikega 
4. 
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II OSA – EELARVE MENETLEMISE KÄIGUS 
TOIMUVA INSTITUTSIOONIDEVAHELISE 

KOOSTÖÖ PARANDAMINE  

A. INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖMENETLUS 

14. Institutsioonidevahelise eelarvealase koostöö üksikasjad on esitatud lisas. 

B. FINANTSSÄTETE INKORPOREERIMINE ÕIGUSAKTIDESSE 

15. Igas seadus andliku tav amenetluse käigus  vastu võetud ja mitm eaastasi programme 
käsitlevas õigusaktis sisaldub säte, m ille kohaselt as jaomane seadusandlik 
institutsioon määrab kindlaks sellise programmi rahastamispaketi. 

Finantsraamistikuga ettenähtud summ a on eel arvepädevatele institutsioonidele iga-
aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks juhiseks. 

Eelarvepädevad institutsioonid ja ko misjon, viim ane om a eelarveprojekti 
koostamisel, kohustuvad kogu asjaomase programmi kestel sellest summast mitte üle 
5% kõrvale kaldum a, välja  arvatud juhul, kui ilm nevad uued, objektiivsed ja 
pikaajalised asjaolud, m is on programm i rakendamise tulem usi silm as pidades 
sõnaselgelt ja täpse lt p õhjendatud ja m is on eeskätt kindlaks tehtud hindam iste 
käigus. Sellistest asjaoludest tingitud summa suurenem ine peab jääma asjaom ase 
rubriigi puhul kehtiva ülem määra piiresse, ilm a et s ee piiraks finantsraam istiku 
määruses nimetatud ja käesolevas kokkuleppes ettenähtud vahendite kasutamist. 

Käesolev punkt ei kehti seadusandlik u tavam enetluse raames eraldatud 
ühtekuuluvuseesmärgiliste ja liik mesriikide poolt sihtotstarbelis elt eraldatud  
assigneeringute kohta,  m illega kaasneb k ogu programm i kestust hõlm av 
rahastamispakett. 

16. Mitmeaastasi prog ramme käsitlevad  õigusak tid, m ida ei võ eta vastu seadusandliku 
tavamenetluse raames, ei sisalda „vajalikuks peetavat summat”. 

Kui nõukogu soovib kindlaks m äärata lähtesu mma, käsitletakse seadusandja tahte 
väljendusena ja see e i m õjuta eelarvepä devate institutsioonide pädevust, m is on 
määratletud Euroopa Liidu toim imise lepi ngus. Käesolevale sättele osutatakse 
kõikides õigusaktides, mis sisaldavad sellist lähtesummat. 

Kui kõnealuses summas on kokku lepitud Euroopa Parlam endi, nõukogu ja 
komisjoni 4. m ärtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis 4 sätes tatud lepitus menetluse 
kohaselt, käsitletakse seda lähtes ummana käesoleva kokkuleppe punkti 15 
tähenduses. 

                                                 
4 EÜT C 89, 22.4.1975, lk 1. 
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C. KALANDUSLEPINGUTEGA SEOTUD KULUD 

17. Kalanduskokkulepetega seotud kulude suhtes kohaldatakse järgmisi erieeskirju: 

Komisjon kohustub Euroopa Parlam endile korrapäraselt teatam a läbirääkim iste 
ettevalmistamisest ja käigust, sealhulgas nende mõjust eelarvele. 

Kalanduskokkulepetega seotud seadusa ndliku m enetluse käigus kohustuva d 
institutsioonid tegema kõik tagamaks, et kõik toimingud tehakse võimalikult kiiresti. 

Pärast asjaom ase eelarveaasta 1.  jaa nuari kehtim a hakkavate uute kokkulepete  
sõlmimiseks või olem asolevate uuendam iseks eelarves ettenähtud summ ad 
paigutatakse reservi.  

Kui kalanduskokkulepetega seotud assigneeringute st (sealhulgas rese rvist) ei piisa, 
esitab komisjon eelarvepädevatele institu tsioonidele teabe,  mida on vaja arv amuste 
vahetamiseks olukorra põhjuste ja ke htestatud m enetluste raam es võim alike 
vastuvõetavate m eetmete üle; arvam uste vahetam ine toim ub kolm epoolse 
menetlusena, m is võib olla lihtsustatud vormis. Vajaduse korral esitab kom isjon 
ettepaneku sobivate meetmete kohta. 

Kord kvartalis esitab kom isjon eelarvepädeva tele institutsioonide le üksikasjalikud 
andmed ke htivate kokkulepete rakendam ise ja aasta järelejäänud osa käsitlevate 
finantsprognooside kohta. 

D. ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA (ÜVJP) RAHASTAMINE 

18. ÜVJP kulutuste puhul, m is kantakse Euroopa  Liidu üldeelarvesse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 41 kohaselt, püüava d institutsioonid lähtuda kom isjoni 
koostatud eelarveprojektist ja jõuda le pituskomitees igal aastal kokkuleppele 
Euroopa Liidu eelarvesse kantavate talitu skulude summas j a selle sum ma jaotuses 
ÜVJPd käsitleva eelarv epeatüki artiklit e vahel,  m is on esitatud käesoleva punkti 
neljandas lõigus. Kui kokkuleppele ei jõuta, kannavad Euroopa Parlam ent ja  
nõukogu eelarvesse eelm ises eelarves sisaldun ud summ a või siis eelarveprojektis  
esitatud summa, juhul kui viimasena nimetatud summa on väiksem. 

ÜVJPga seotud talituskulude üldsumm a ja otatakse ÜVJP eelarvepeatüki artiklite 
vahel, m is on esitatud käes oleva punkti neljan das lõigus. Iga artikkel hõlm ab juba  
vastuvõetud õigusakte, kavandatud, kuid ve el vastuvõtm ata õigusakte ja kõiki  
tulevasi ehk ettenägem ata õigusakte, m is nõukogu võtab vastu asjaom asel 
eelarveaastal. 

Kuna finantsm ääruse kohaselt on kom isjonil õigus assigneeringuid ÜVJP 
eelarvepeatüki artiklite vahel is eseisvalt ümber paigutada, siis tagatakse sellega 
ÜVJP meetmete kiireks rakendamiseks vajalik paindlikkus. Juhul ku i eelarveaastaks 
ettenähtud ÜVJP eelarvepeatükist ei piis a vajalike kulude katm iseks, püüavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu kom isjoni ettepaneku põhjal ning finantsraam istiku 
määruse artiklis 2 ja käesoleva kokkuleppe punktis 10 toodut arvesse võttes küsimust 
kiirkorras lahendada. 

ÜVJP eelar vepeatükis võiksid a rtiklid, m ille alla ÜVJP m eetmed kantakse, o lla 
järgmised: 



ET 10   ET 

– kriisiohjeoperatsioonid, konfliktide ärahoidm ine ja lahendam ine ning 
rahu- ja julgeolekuprotsesside stabiliseerimine, järelevalve ja elluviimine, 

– tuumarelva leviku tõkestamine ja desarmeerimine, 

– erakorralised meetmed; 

– ettevalmistavad ja järelmeetmed, 

– Euroopa Liidu eriesindajad. 

Kolmandas taandes  nim etatud ar tikli a lla kantud m eetmeteks antav summa ei või 
ületada 20 % ÜVJP eelarvepeatüki üldsummast. 

19. Igal aastal peab Euroo pa Liidu välisas jade ja  julgeoleku poliitika kõ rge esind aja 
Euroopa Parlam endiga nõu tulevikku suunatud nõukogu dokum endi üle, m is 
esitatakse asjaom ase aasta 15. juuniks ja kus määratakse kindlaks ÜVJP pea mised 
aspektid ja põhivalikud, seal hulgas rahaline mõju Euroop a Liidu üldeelarvele ja 
hinnang aastal n-1 käivitatud m eetmetele. Lisaks peab ELi välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja hoidm a parlamenti toimuvaga kursis, korraldades 
selleks ÜVJP küsi mustes toim uva korrapärase poliitilise dialoogi raam es vähem alt 
viis kord a aastas  ühiseid konsultatiivkoht umisi, m illes lep itakse kokk u hiljem alt 
lepituskomitees. Konsultatiivkohtumistel osalevad: 

– Euroopa Parlament: kahe asjaomase komisjoni juhatus 

– nõukogu: poliitika- ja julgeolekukomitee esimees. 

Komisjon kutsutakse neil kohtumistel osalema. 

Iga kord, kui ELi välisasjade ja julgeo lekupoliitika kõrge esi ndaja võtab vastu 
ÜVJPga seotud otsuse, m illega kaa snevad kulu tused, saad ab ta viiv itamata ja igal 
juhul m itte üle viie p äeva päras t lõpli ku o tsuse tegem ist Euroopa Parlam endile 
kavandatud kulude eela rvestuse (f inantsselgituse), m illes käsitletakse  eeskätt ne id 
kulusid, m is on seotud ajakava ja kaasat avate töötajateg a ning ruum ide ja muu 
infrastruktuuri kasutamise, sõidukite, koolitusvajaduste ja turvameetmetega. 

Kord kvartalis annab k omisjon eelarvepädev atele ins titutsioonidele teavet ÜVJP 
meetmete rakendam ise ja aasta järelej äänud osa käsitlevate finantsprognooside 
kohta. 
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III OSA – ELi VAHENDITE USALDUSVÄÄRNE 
FINANTSJUHTIMINE 

A. FINANTSPLANEERING 

20. Komisjon esitab kaks korda aa stas, esiteks m ais/juunis (koos eelarveprojekti juurde 
kuuluvate dokum entidega) ja seejärel detsembris/jaanuaris (pärast eelarve 
vastuvõtmist) täieliku finantsplaneeri ngu finantsraam istiku rubriikide 1A, 2 
(keskkond ja kalandus), 3A, 3B ja  4 kohta. See dokum ent peab olem a jaotatud 
rubriikide, poliitikavaldkondade ja eelarveridade järgi ja hõlmama järgmist:  

(a) kehtivad õigusaktid, eristad es seejuures m itmeaastaseid p rogramme ja iga -
aastaseid meetmeid: 

– mitmeaastaste programm ide puhul  peaks kom isjon osutam a, m illise 
menetluse alusel need on vastu võetud (seadusandlik tava- või 
erimenetlus), milline on nende kestu s ja kontrollsumma ning kui suur on 
nende halduskulude osakaal; 

– iga-aastaste m eetmete (katsepro jektid, ettev almistusmeetmed ja am etite 
tegevus) ja  kom isjoni institutsioo niliste õ iguste r aames rahas tatavate 
meetmete puhul peaks kom isjon teat ama nende m itmeaastaste ku lude 
esialgse ee larvestuse ja  (katsep rojektide ja ettevalm istavate m eetmete 
puhul) finantsm ääruse rakenduseeskirjade 5 artiklis 32 kindlaksm ääratud 
ülemmäärade suhtes jäävad varud; 

(b) menetluses olevad õigusaktid : menetluses olevad kom isjoni ettepanekud, 
milles osutatak se eela rvereale (m adalam tase),  peatükile ja 
poliitikavaldkonnale. Tuleks luua m ehhanism, mis võimaldaks uue ettepaneku 
vastuvõtmise korral tabelid ajakohastada, et hinnata ettepaneku finantsmõju. 

Komisjon peaks kaalum a, kuidas teha  finantsplaneeri ngusse ristviited 
kavandatavatele õigusaktidele, et  muuta prognoosid täpsem aks ja 
usaldusväärsemaks. Iga õigusakti ettepaneku puhul peaks komisjon märkima, kas see 
on kaasatud m ai/detsembri finantsplaneeri ngusse. Eelkõige tuleks eelarvepädevaid 
institutsioone teavitada järgmisest: 

(a) kõik vastuvõetud uued õi gusaktid, m ida ei ole kaasatud m ai-detsembri 
dokumentidesse (koos asjaomaste summadega); 

(b) kõik menetletavad õigusakti ettepane kud, mida ei ole kaasatud m ai-detsembri 
dokumentidesse (koos asjaomaste summadega); 

(c) komisjoni iga-aastases õigusloom eprogrammis ettenähtud õigusaktid m ärkega 
selle kohta, kas neil on tõenäoliselt finantsmõju (jah/ei). 

                                                 
5 Komisjoni m äärus ( EÜ, Euratom) n r 2342/2002, 23. detsember 2 002, millega k ehtestatakse Euro opa 

ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Eu ratom) nr 
1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1). 
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Vajadusel peaks kom isjon osutam a finantsp laneeringu m uutustele, m is tulenevad 
uutest õigusakti ettepanekutest. 

B. AMETID JA EUROOPA KOOLID 

21. Esitades ettepaneku uue ameti loomise kohta, hindab komisjon selle eelarvelist mõju 
asjaomasele kulurubriigile. Tuginedes neile andm etele, võtavad m õlemad 
eelarvepädevad institutsioonid eelarvealas e koostöö raam es endale kohustuse jõuda 
ameti rahastamise küsimuses aegsasti kokkulep pele, ilma et see piiraks selle am eti 
loomist reguleerivate õiguslike menetluste kohaldamist. 

Uue Euroopa kooli kavandamisel kasutatakse sarnast menetlust. 

Menetlustoimingud on järgmised: 

– esiteks tutvustab komisjon korrapäraselt mis tahes uue ameti loomise ettepanekut 
esimesel kolm epoolsel kohtum isel, m is järgneb asjaom ase ettepaneku 
vastuvõtmisele, ning tutvustab finantsse lgitusi, m is esitatakse koos kõnealuse 
ameti loomist kä sitleva õigusak tiga ja milles tuuakse  välja selle tagajärjed 
ülejäänud finantsplaneerimise perioodiks; 

– teiseks, võttes arv esse seadusand likes m enetlustes tehtud edusamm e ning 
eeldusel, et mõlem ad eelarvep ädevad in stitutsioonid on võim elised võtm a enne  
õigusakti vastuvõtm ist seisukoha ettepane ku finantstagajärgede  kohta, lisatakse 
uue am eti loom ine järgm ise kol mepoolse kohtum ise päevakorda (esm atähtsal 
juhul lihtsustatud korras), et saavutada rahastamist käsitlev kokkulepe; 

– kolmandaks kinnitatakse kolm epoolse koht umise käigus saavutatud kokkulepe  
ühisavalduses, m ille k iidavad h eaks m õlemad eelarvepädevad ins titutsioonid 
kooskõlas oma kodukorraga.  

C. UUED RAHASTAMISVAHENDID 

22. Institutsioonid on jõudnud kokkuleppele, et kaasrahastam ismehhanismide 
kasutuselevõtt on va jalik, tuge vdamaks rahasta jatele pakutavate stiim ulite 
suurendamise kaudu Euroopa Liidu eelarve mõjujõudu. 

Institutsioonid on nõu s toetam a sobivate m itmeaastaste rahas tamisvahendite 
väljatöötamist, mis elavdaksid avaliku ja erasektori investeeringuid.  

Esialgse eela rveprojekti esita misel teeb kom isjon eelarvepädevatele 
institutsioonidele aruande Euroopa Invest eerimispanga, Euroopa Investeerim isfondi 
ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga  rahastatud m eetmete kohta, m illega 
toetatakse investeerim ist uurim is- ja  arendustegevusse, üleeuroopalistesse  
võrkudesse ning väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse. 



ET 13   ET 

Brüssel, […] 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel Komisjoni nimel 
president eesistuja komisjoni liige  
[…] […] […] 
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LISA - INSITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ EELARVESEKTORIS 

A osa. Eelarvemenetluse ajakava 

1. Eelarvemenetluse eri etappides peavad in stitutsioonid kinni jär gnevates punktides 2, 
3, 8, 9, 11, 12 ja 14 kindlaksm ääratud ajakavast. Vajaduse korral võivad nad võivad 
nad ühiselt leppida kokku as jakohastes ajakava m uudatustes, kui seda tehakse 
aegsasti enne eelarvemenetluse algust.  

B osa. Eelarvemenetluse prioriteedid 

2. Aegsasti enne seda, kui kom isjon eelarveprojekti vastu võ tab, kuid hilje malt aprillis 
peetakse kolm epoolne kohtum ine, m illel ar utatakse alg ava eelarveaasta võim alikke 
prioriteete. 

C osa. Eelarveprojekti koostamine ja esialgse eelarvestuse ajakohastamine 

3. Komisjon võtab ee larveprojekti va stu apr illi viim asel nä dalal võ i hiljem alt m ai 
esimese nädala jooksul. 

4. Komisjon esitab  igal aastal eelarv eprojekti, m illes on näidatud  E uroopa Liidu 
tegelikud rahastamisvajadused. 

Seejuures võtab ta arvesse: 

a) liikmesriikide prognoose seoses struktuurifondidega, 

b) assigneeringute kasutamise võimet, püüdes hoida kindlat suhet kulukohustuste 
täitmisega seotud assigneeringute ja makseteks ettenähtud assigneeringute 
vahel, 

c) võimalusi algatada uusi tegevu ssuundi katseprojektide ja/või uute 
ettevalmistusmeetmete kaudu või jätk ata lõpulejõu dvaid m itmeaastasi 
meetmeid, olles eelnevalt hinnanud, kas finantsmääruse artikli 49 tähenduses 
on põhiõigusakti vastuvõtm ise eeldused  olem as (põhiõigusakti mõiste, 
põhiõigusakti vajalikkus rakendamisel ja erandite tegemisel), 

d) vajadust tagada, et kõik kulud muutuvad eelm ise aastaga võrreldes 
eelarvedistsipliini nõuete kohaselt. 

5. Institutsioonid väldivad võim aluse kohase lt ebaolulise suurusega talituskulude 
kandmist eelarvesse.  

6. Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid kohustuvad ka arvesse võtm a eelarve 
täitmise võim aluste hinnangut, m is kom isjon on andnud om a eelarveprojektides ja 
seoses jooksva eelarve täitmisega. 

7. Usaldusväärse finantsjuhtim ise huvides ja  mõju tõttu, m ida eelarveliigenduse 
jaotistes ning peatükkides tehtud olulised muudatu sed avaldavad kom isjoni 
osakondade juhtim isaruandluse alaste le kohustustele, kohustuvad m õlemad 
eelarvepädevad ins titutsioonid lepitusm enetluse käigus kõ iki selliseid  olulis emaid 
muudatusi komisjoniga arutama. 
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8. Kuni lepituskom itee kokkukutsum iseni võib kom isjon vajadusel m uuta 
eelarveprojekti vastavalt Eur oopa Liidu toim imise leping u artikli 314 lõikele 2, 
sealhulgas kirjaliku  m uutmisettepaneku abil, m illega ajakohas tatakse 
põllumajanduskulude esialgset eelarvestu st. Kom isjon esitab ajakohastam ist 
käsitleva teabe võim alikult kiiresti m õlemale eelarvepädevale institutsioonile 
arutamiseks. Ta esitab eelarvepädevatele  institutsioonidele nende nõudm isel kõik  
asjakohased põhjused. 

D osa. Lepitusmenetlusele eelnev eelarvemenetlus 

9. Kolmepoolne kohtum ine kutsutakse kokku aegsasti enne nõukogus toim uvat 
lugemist, et institutsioonid saaksid eelarveprojekti arutada. 

10. Et kom isjonil oleks p iisavalt aeg a eelar vepädevate institutsioonide kavandatud 
muudatuste teostatavust hinnata, uusi etteva lmistusmeetmeid/katseprojekte käivitada 
või käim asolevate kestust pikendada, teavitavad mõlem ad eelarvep ädevad 
institutsioonid kom isjoni juuni keskpaigak s om a asjaom astest kavatsustest, nii et  
esimesed arutelud saaksid toimuda juba nimetatud kolmepoolsel kohtumisel. 

11. Nõukogu lõpetab lugemise hiljemalt juuli lõpuks. 

12. Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon hääletab oma lugemisel septembri lõpuks või 
hiljemalt oktoobri alguseks ja Euroopa Parl amendi täiskogu hääletab oktoobri keskel 
toimuval lugemisel. 

E osa. Lepitusmenetlus 

13. Kui Euroopa Parlament võtab vastu muudatusi, kutsub Euroopa Parlamendi president 
nõukogu eesistuja nõusolekul ja E uroopa L iidu toim imise lepingu sätetest kinni  
pidades kokku lepituskomitee. Kutse lepituskomitee kohtumisele tuleks alla kirjutada 
ja edastada samal ajal, kui Euroopa Parlamendi täiskogus toimuval eelarve lugemisel 
viiakse läbi hääletamine. 

14. Institutsioonid teevad tihedat  koostööd selle nimel, et täita lepituskom itee ülesanded 
21 päeva jooksul novembri keskpaigaks. 

15. Selleks et valm istada ette kokkulepet le pituskomitee koostatud ühise teksti osas, 
vahetavad institutsioonid võimalikult kiiresti vajalikke dokumente. 

16. Enne Euroopa Parlam endis toim uvat hääletam ist võib töökorralduse  
kindlaksmääramiseks pidada tehnilise ettevalmistava kohtumise. 

17. Lepituskomitee eesistujateks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu esindajad ühiselt. 
Komitee kohtumise eesistujaks on kordam ööda seda võõrustavad institutsioonid. Iga 
institutsioon m äärab vastavalt om a koduko rrale kindlaks kohtum isel osalejad ja  
nende läbirääkimisvolitused. 

18. Vastavalt Euroopa Liidu toim imise lepingu ar tikli 314 lõik e 5 teisele lõigule võtab 
komisjon le pitusmenetlusest osa n ing teeb k õik vaja likud algatus ed sellek s, et 
lähendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti.  
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19. Lepituskomitee kohtum iste kuupäevad ja p äevakorra m ääravad eesistujad kindlaks 
ühiselt, et tagada kogu lepitusm enetluse vältel lepituskom itee tõhus toim imine. 
Kavandatavate kuupäevade osas konsulteeritakse komisjoniga. 

20. Kogu lepitusm enetluse vältel toim uvad erin eval esindatuse tasem el kolm epoolsed 
kohtumised, et lahendada tekkivaid küsim usi ja valm istada ette lepituskom itees 
saavutatavat kokkulepet. 

21. Lepituskomitee kohtum ised ja kolm epoolsed kohtum ised toim uvad kordam ööda 
Euroopa Parlam endi ja nõukogu ruum ides, et jagada võrdselt ruum ide, sealhulgas  
tõlketeenusega seonduvaid kulusid. 

22. Olles eelnevalt ülesan nete jaotus e kolm e institu tsiooni vahel selgelt kind laks 
määranud, osutavad E uroopa Parlam endi sekretariaat ja nõukogu peasekretariaat 
lepituskomiteele ühiselt sekretariaadit eenust, tehes koostööd komisjoni eelarve 
peadirektoraadiga. 

23. Lepituskomitee käsutuses on komisjoni  eelarveprojekt, nõukogu seisukoht ja 
Euroopa Parlam endi parandused. L isaks esitab kom isjon om a arvamuse nõukogu 
seisukoha ja Euroopa Parlam endi parandus te teostatavuse kohta ning võim aluse 
korral teabe eelarve täitmise kohta. 

24. Kokkulepe lepituskom itee koostatud ühise te ksti osas saavutatakse lepituskom itee 
kohtumisel või sellele järgneva eesistujat e kirjavahetuse teel. Nende kirjade koopiad 
edastatakse komisjonile. 

25. Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid võtavad kõik vajalikud m eetmed, et tagada  
kinnipidamine lepitusm enetluse kä igus saavutatud tulem ustest kogu 
eelarvemenetluse vältel kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga. 

26. Institutsioonid annavad võim aluse korral ühise pressikonverentsi, et teavitada 
kokkulepetest, mis nad on eelarvem enetluse osas saavutanud. Nad anna vad välja ka 
ühiseid pressiteateid. 

27. Kui lepituskom itee on ühi steksti osas kokkuleppele jõudnud, püüavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikega 
6 ja vas tavalt om a sise- eeskirjadele lepitusm enetluse tulemuse võim alikult kiire sti 
heaks kiita. 

F osa. Paranduseelarved 

Üldpõhimõtted 

28. Võttes arvesse seda, et parandus eelarved on sageli seotud spetsiifiliste ja m õnikord 
kiireloomuliste küsim ustega, lep ivad institu tsioonid kokku järgnevalt ni metatud 
põhimõtete suhtes, et tagada asjakoha ne institutsioonidevaheline koostöö 
paranduseelarvete sujuva ja kiire vastuvõtm ise eesm ärgil, püüdes võimaluse korral 
vältida paranduseelarvetega seotud lepituskohtumiste kokkukutsumist.  

29. Institutsioonid püüavad võimaluse korral paranduseelarvete arvu piirata. 
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Ajakava 

30. Komisjon teatab eelnevalt kahele eelarvepäde vale institutsioonile paranduseelarvete 
projektide vastuvõtm ise võim alikud kuupäev ad, ilm a et see m õjutaks lõpliku 
vastuvõtmise kuupäeva. 

31. Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid püüavad vastavalt oma kodukorrale vaadata 
komisjoni vastu võetud paranduseelarve projekti läbi varakult pärast selle esitamist. 

32. Kõnealuse m enetluse kiirendam iseks ta gavad eelarvepädevad institutsioonid oma  
asjaomaste ajakavad e võim alikult ulatus liku kooskõlastamise, et m enetlusi saaks 
teostada sidusal ja üh tsel viisil. See tõttu püüavad nad võim alikult kiiresti kehtestada 
orienteeruva ajakava paranduseelarve lõpliku vastuvõtmise etappide jaoks. 

Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid võt avad arvesse paranduseelarve suhtelist  
kiireloomulisust ning selle õi geaegse heakskiitm ise vajadust, et paranduseelarve 
rakenduks asjaomasel aastal. 

Koostöö paranduseelarve lugemise ajal eelarvepädevates institutsioonides 

33. Institutsioonid teevad kogu m enetluse jooksul koostööd heas usus, kõrvaldades 
võimalusel takistused, et võtta paranduseelarve vastu menetluse varases etapis. 

Vajaduse korral ja kui esineb arvam uste lahknem ise võim alus, võib kum bki 
eelarvepädev institutsioon enne paranduseelarve suhtes lõpliku seisukoha võtmist või 
komisjon teha ettepaneku korraldada eral di kolm epoolne kohtum ine, et arutada 
lahkarvamusi ning püüda leida kompromiss. 

34. Kõik komisjoni esitatud paranduseelarvete projektid, mida ei ole veel lõplikult heaks 
kiidetud, kuuluvad autom aatselt iga-aastase eelarvem enetluse käigus korraldatavate  
kolmepoolsete kohtumiste päevakorda. Kom isjon esitab paranduseelarvete projektid 
ja eelarvepädevad institutsioonid teatav ad om a asjaom ased seisukohad võim aluse 
korral enne kolmepoolset kohtumist.  

35. Kui kolmepoolse kohtumise raames saavutatakse kompromiss, kohustuvad mõlemad 
eelarvepädevad institutsioonid arvest ama kolm epoolse kohtum ise tulem ustega 
paranduseelarve arutamise käigus aluslepingu alusel ja oma kodukorra kohaselt. 

Koostöö pärast paranduseelarve lugemist eelarvepädevates institutsioonides 

36. Kui Euroopa Parlam ent kiidab nõukogu seisukoha ilm a m uudatusettepanekuid 
esitama heaks, võetakse paranduseelarve vastu. 

37. Kui Euro opa Parla ment võtab om a liikm ete h äälteenamusega vas tu 
muudatusettepanekud, kohaldatakse Euroopa  L iidu toim imise le pingu artikli 314 
lõike 4 punkti c. Enne lepituskom itee koht umist korraldatakse siiski kolm epoolne 
kohtumine. 

– Kui kolm epoolse kohtum ise käigus s aavutatakse kokkulepe ja kui m õlemad 
eelarvepädevad institutsioonid nõustuvad kolmepoolse kohtumise tulemustega, 
lõpetatakse lepitusmenetlus kirjavahetuse teel ilma lepituskomitee kohtumiseta. 
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– Kui kolm epoolse kohtum ise käigus kokkul epet ei saavutata, tuleb kokku 
lepituskomitee ja korraldab om a töö va stavalt asjao ludele, võttes ees märgiks 
jõuda enne Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 314 lõikes 6 sätestatud 21-
päevast tähtaega otsustusprotsessiga võimalikult kaugele. Lepituskom itee võib 
töö viia lõpule kirjavahetuse teel. 




