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20 Euroopa Liidu riiki on väljunud stabiilsuse ja kasvu pakti kriteeriumite raamidest.
Paljudel neist on eelarvepuudujääk 10% SKTst ja teistel riigivõlg suurem kui 100%.
Kogu Euroopa Liidus tuleb kõigil riigiasutustel rakendada kokkuhoiukava, mida ei ole 
viimasest sõjast saadik kasutatud. Kuidas on võimalik sellises olukorras rahastada 
Euroopa Liidule vajalikke poliitikavaldkondi, Lissaboni lepinguga antud uusi 
pädevusvaldkondi ja ELi 2020 ühiseid eesmärke?

See enneolematu olukord peab andma meile võimaluse tõstatada liikmesriiklike 
eelarvete ja Euroopa Liidu eelarve suhet puudutava küsimuse, mida ei ole kunagi 
varem arutatud. Käesoleva dokumendi eesmärk on täpsustada mõningaid asjaolusid. 

I. Ühenduse eelarve külmutamine ja selle tagajärjed
1. Euroopa Liidu poliitikavaldkondade rahastamine on ummikseisus. Kuna 

liikmesriigid ei ole vaatamata liidu aluslepingutes ette nähtule andnud Euroopa 
Liidule tõelisi omavahendeid, on nad ise tema ainsad maksumaksjad: 80% 
Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse liikmesriikide eelarvetest. Olles oma 
olemuselt ühendusevastane, õhutab see süsteem ilmselt iga rahandusministrit 
nõudma enda tasutud maksude eest „õiglast tulu”. Tulemus: vaatamata neljale 
uuele Euroopa Liidu pädevusvaldkondi märkimisväärselt suurendanud 
aluslepingule ja selle „vaeste” liikmete arvu kahekordistanud kolmele 
laienemisele, on ühenduse eelarve 25 aastat hiljem jäänud 1% juurde SKTst, 
mis on neljandiku võrra vähem 1988. aastal kehtestatud alammäärast.
Liikmesriikide parlamentidel on omalt poolt üha raskem aru saada, miks nad 
peavad makse tõstma või suurendama riigi võlakoormat, et rahastada 
poliitikavaldkondi, mille üle otsustatakse mujal neilt nõusolekut küsimata.

2. Nüüd aga on käes just see hetk, kus Euroopa Liit ei suuda kauem 
kokkuhoiurežiimil elada. Ühise poliitika arendamise eesmärgil asutatakse 
vastavalt Lissaboni lepingule Euroopa diplomaatiline teenistus, mida hakkab 
juhatama Lady Ashton. Selleks on vaja minimaalselt haldus-ja tegevuskulusid. 
Lepinguga laiendatakse ka Euroopa Liidu pädevust energia, teadusuuringute, 
kosmosepoliitika ja sisserände valdkonnas: ilma rahata oleks mõttekam see 
kohe peatada. Ja veelgi olulisem: väga tähtsatel suurtel tööstusprogrammidel 
nagu satelliitvõrgustik Galileo (Euroopa GPS), mille rakendamine otsustati 
palju aastaid tagasi, ja ülemaailmsel termotuumaenergeetika teadusuuringute 
keskusel ITER on oht täiendava rahastamise puudumise tõttu seiskuda. 2020. 
aasta strateegia esimene osa näeb ette palju teisi seda tüüpi loodussäästliku 
majanduskasvu ja teadmistepõhise majanduse nimel rakendatavaid programme.

3. Valitsused leiavad kriisiga silmitsi seistes siiski vahendeid, et rahastada 
Euroopa Liidu tasandil otsustatud uusi poliitikavaldkondi. Euroopa Ülemkogu 
viimasel istungil otsustati alates 2010. aastast anda arengumaadele 
kasvuhooneefekti vastu võitlemiseks väike 2,4 miljardi suurune abi aastas. See 
summa kogutakse liikmesriigi panuste abil vastavalt ad hoc
jaotuskoefitsendile, mis on tavalisest ühenduse jaotuskoefitsendist erinev.
Samal moel rahastatakse Kreekale osutatav abi teatud riikide antud laenudest, 
ilma et kasutataks ühenduse eelarvet ega vahendajana ühte ühenduse 
rahandusasutust, nagu EIP.
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4. Põhjus on arusaadav: kuna igal juhul on liikmesriigi maksumaksja see, kes 
maksma hakkab või tagatise annab, siis miks kasutada vahendajana Euroopa 
Liidu eelarvet? Tegelikult on väga lihtne vahend selleks, et vältida riiklike 
eelarvete kasutamist: Euroopa Liidule tuleb anda uusi omavahendeid.
Seoses selle kaua tabu olnud teemaga anti esimest korda olukorrast ülevaade 
Euroopa Parlamendi 29. märtsil 2007. aastal vastu võetud resolutsioonis. 
Sellest ajast peale on finantskriiside vältimine ja keskkonnakaitse tekitanud 
tõelise rahandusvaldkonda puudutava ideede võistluse. Kõigil neil mõtisklustel 
on ühine piir: need vahendid on kavandatud andma tulu nii siseriiklikku 
eelarvesse kui ka hüpoteetilisse ülemaailmsesse fondi, aga mitte kunagi 
ühenduse eelarvesse, mis jääb ELi poliitikaarutelu mustaks auguks.

5. Otsuse võtavad vastu valitsused. Kui nad eelistavad oma kriisist väljumise 
strateegias vältida kõiki uusi kulusid ja makse, ei jää Euroopa Liidul üle muud 
kui seda ranget poliitikat järgida. Aga kui nad otsustavad, et on vaja teha uusi 
eelarvealgatusi, siis peab Euroopa Liit nendes osalema.

6. Lõpuks võidakse põhiline ära unustada. Eelarve on kõikjal tegelik solidaarsuse 
mõõdupuu. Ja Euroopa Liidu eelarve mõõdab ka usaldust, mis on selles 
osalejatel ühise projekti vastu, affectio societatist perekonna sees. Kehtestada 
oma eelarve ülemmäär on sama, mis kehtestada ülemmäär usaldusele 
Euroopa Liidu vastu, see tähendab vähendada eurooplaste solidaarsust.
Nördima panevad vaidlused Kreekale antava abi üle ei ole paraku muud kui 
kurb näide sellest.

II. Euroopa Liidu ühisest lähenemisviisist siseriiklikele eelarvetele saadav 
kasu: nn Euroopa dividend

7. Euroopa mõõde võib aidata liikmesriikidel kriisist üle saada, et oma finantse 
tasakaalustada ja nende tõhusust suurendada.
Sisuliselt on siin tegemist lihtsalt subsidiaarsuspõhimõtte kohaldamisega 
finantsasjades. Iga kord kui Euroopa Liit kasutab ühe liikmesriigi asemel oma 
pädevust, ei tohi see mitte ainult maksumaksjale kaasa  tuua uut 
maksukoormust, vaid peab sootuks võimaldama samades tingimustes 
vähendada kogukulutusi. See on sama, mida teevad suured tööstuskontsernid: 
ühised teenused liidetakse, et saada kasu mastaabisäästust. 

8. Seega on kaks moodust, kuidas luua Euroopa Liidu uus välisteenistus. 28. 
diplomaatilise võrgustiku loomise ja Euroopa ühendatud teenistuses oleva 27 
riigi võrgustiku ühtesulatamise vahel on vahepealsete lahenduste gamma lai. 
Arusaadavalt peaksid kõik liikmesriigid olema esindatud Washingtonis või 
Pekingis, aga mõistlik ei ole, et lisaks Euroopa Liidu suursaatkonnale peavad 
Botswanas olema esindatud nelja Euroopa Liidu riigi suursaatkonnad – siin on 
vähemalt kolm liiast. Sama kehtib konsulaarteenistuste kohta, sest Schengeni 
lepingutes ja liidu aluslepingutes on kehtestatud liikmesriikide vaheline 
piiramatu konsulaarkoostöö põhimõte.

9. Ehkki diplomaatiliste ja konsulaarteenuste puhul on sääst suhteliselt väike, 
võib kokkuhoid teistes valdkondades olla palju suurem. Sama tüüpi pädevused 
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võidakse anda üle Brüsselile või siis võidakse lihtsalt ühtede ja teiste tegevuste 
süstemaatilise võrdlemise abil vältida töö kattumist. Nii annab Euroopa Liit 
igal aastal teadustöö raamprogrammi jaoks märkimisväärseid summasid, 
umbes 8 miljardit. Aga sellele lisanduvad siseriiklikud kulud, millest suurem 
osa otsustatakse teha olemata teadlik naabrite tegevusest, sellega kaasnevad töö 
kattumine ja kasutu konkurents. See kehtib ka arenguabi puhul: kui liita riikide 
eelarveeraldised, teeb see kokku kümme korda suurema summa kui ühenduse 
eelarve, mida omakorda dubleerib Euroopa Arengufondi valitsustevaheline 
eelarve. Kohapeal ei ole liikmesriikide esindajad ja komisjoni pädevate 
teenistuste esindajad üksteise tegevusest teadlikud ja konkureerivad üksteisega 
hea juhtimistava ja veelgi enam, hea diplomaatia kiuste. Vaene aeg ei luba 
enam seda tüüpi pillamist. 10.

10. Veelgi paljulubavam on tabuteemaks olev kaitsevaldkond. Euroopa Liidu ja 
NATO vahelise kattuvuse oht, mida meie sõbrad ameeriklased pidevalt 
rõhutavad, põhjustab paljusid liiasusi meie relvajõududes. Meie 27 riigi armees 
on kokku 2 miljonit mundrikandjat. Alla 5% neist on võimelised osalema 
„suure intensiivsusega operatsioonides”, nagu seda tagasihoidlikult 
nimetatakse, see tähendab võitlema. Kuidas õigustada 2010. aastal selliste 
kirjute jõuvarude – vahel modernsete, tihti iganenud ja alati liiga suurte –
koondamist, mille maksumus on ebaproportsionaalne selle potentsiaalse 
tõhususega, mida pealegi kunagi ei mõõdeta? Afganistani lahinguväli on julm 
elusuuruses näide kõigi NATO liikmete võrreldavast sõjalisest võimsusest.

11. Külm sõda lõppes 20 aastat tagasi. Oleme nn rahu dividendidest vaid osaliselt 
kasu saanud. Siinpool Atlandi ookeani on puudu „Euroopa dividendid”. Meie 
kõikide liikmesriiklike enneolematu eelarvekriis on ainulaadne võimalus teha 
lõpuks seda, mida käsib terve loogika, mida ootab avalik arvamus 
(arvamusküsitlused näitavad, et kaitsevahendite ühist kasutamist pooldatakse 
kogu kontinendil) ja mida soovitavad ise meie sõjaväelased, kellel on 
20aastane rahvusvahelise koostöö kogemus: jagada rollid NATO ja eurooplaste 
vahel Euroopa kaitseks tänapäeva maailmas. Ainult tõeline koostöö Euroopa 
tasandil annab meile võimaluse hoida kokku kaitsekulutusi, seadmata samas 
ohtu meie julgeolekut.

III. Euroopa poliitikavaldkondade rahastamise suur keerukus

12. Vastupidiselt sellele, mida võiks arvata, ei ole Euroopa Liidu eelarve sugugi 
mitte ainus vahend Euroopa poliitikavaldkondade ja sealt edasi Euroopa 
ühiseesmärkidega seotud tegevuste rahastamiseks. Tegelikult on seitse 
allikakategooriat, millest igaühe puhul kehtivad eri eeskirjad.

13. Euroopa Liidu eelarve ise. Lissaboni lepingu sõlmimisest saadik võetakse 
vastu nõukogu ja parlamendi vahelisel kokkuleppel kaasotsustamismenetluse 
teel. 2010. aastal ulatus eelarve 123 miljardini. Alates 1988. aastast võetakse 
iga-aastase eelarve juures arvesse mitmeaastast finantsraamistikku, millega 
kehtestatakse viie kululiigi piirmäärad. Käesolev raamistik hõlmab aastaid 
2007–2013 ja tuleb üle vaadata 2010. aasta keskel.

14. Euroopa Arengufond, EAF rahastab abi AKV riikidele. See on riikidevaheline 
fond, aga seda hallatakse Euroopa Parlamendi üsna range poliitilise kontrolli 
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all. Kõik on nõus, et see tuleb lõpuks liita ühenduse eelarvega, aga iga 
järjestikune eesistujariik loobub sellest kiiresti: liikmesriikide vahelise 
rahastamise jaotuskoefitsent on erinev ühenduse jaotuskoefitsendist ja uued 
läbirääkimised selle üle on võimalikud ainult Euroopa Liidu finantside 
põhjaliku läbivaatamise raames.

15. Valitsustel on kalduvus tegutseda järgmiselt: nad toimisid peaaegu salaja 2010. 
aasta märtsi Euroopa Ülemkogu ajal, et rahastada abi, mida Euroopa Liit oli 
lubanud arengumaadele kasvuhooneefektiga võitlemiseks. Aga vastupidiselt 
EAFle ei ole siin tegemist fondiga, millel on põhikiri ja toimimise eeskirjad 
ning mille üle teostatakse demokraatlikku kontrolli. Valitsused leppisid lihtsalt 
omavahel kokku põhimõttes, abi suuruses ja selle jagamises liikmesriikide 
vahel – ilma ühenduse eelarvet kasutamata. 

16. Liikmesriikide ametlikud maksed ELi poliitikavaldkondade ja institutsioonide 
rahastamiseks. See on küllalt lai ja eripalgeline kategooria, mis koosneb 
järgmistest osadest.
– Liikmesriigid rahastavad vajaduse korral ühenduse programme, nagu 

struktuurifondid, ühtekuuluvuspoliitika ja eeskätt teadusuuringute 
raamprogrammid.

– Liikmesriikide rahastamine, mis täiendab ühenduse programme või 
mida need täiendavad, näiteks ESA kosmoseprogrammide ja suurema 
osa ELi asutuste tegevuse rahastamine.

– ELi meetmetega paralleelselt tehtavad liikmesriikide kulutused on üks 
selle kategooria variante, näiteks rahuvalveoperatsioonid, mille 
tsiviilkulud kaetakse asjakohases korras ELi eelarvest samal ajal, kui 
sõjaväeoperatsioonidega seotud kulud on liikmesriikide kanda. Olgu 
siinkohal märgitud, et liikmesriikidel, kes nõustuvad osalema sellistes 
operatsioonides, tuleb maksta kaks korda (oma riigi eelarvest ja ühises 
eelarves osalemisega) ja sellele lisanduvad veel inimohvrid: see on 
valdkond, kus on ühenduse solidaarsusel on veel arenguruumi.

17. Liikmesriikide kulutused, mis aitavad kaasa ELi ühiste eesmärkide 
saavutamisele.
Kahtlemata on see mahult kõige suurem, kuid samuti ka kõige raskemini
selgelt eristatav kategooria. ELi ühiste eesmärkide all tuleb mõista valdkondi, 
kus õigus- ja finantspädevus on peamiselt liikmesriikidel, kuid mille puhul 
kõik liikmesriigid püstitavad samad eesmärgid; selle kujukamad näited on 
Lissaboni strateegia, energia ja kliimakava ning ELi julgeolekustrateegia. 

18. Nende kulutuste kindlaks tegemine ja hindamine on oluline kahel põhjusel. 
Võttes arvesse äärmiselt suuri raskusi ELi eelarve suurendamisel, on see ühelt 
poolt ainus võimalus tagada nende oluliste eesmärkide rahastamine, kuid teisalt 
tekitab probleeme nende vahendite otstarbeka kasutamise demokraatlik 
kontrollimine, see tähendab vahendeid eraldavate liikmesriikide parlamentide 
ja eesmärkide täitmist jälgiva Euroopa Parlamendi tegevuse kooskõlastamine. 

19. Kulud, mis tekivad liikmesriikidel seoses teiste ELi kodanikega, kes kasutavad 
nende avalikke teenuseid.
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Kõnesolevat täiesti uut probleemi ei ole kunagi varem ühenduse kontekstis 
käsitletud. Ometi tegi Euroopa Kohus juba viis aastat tagasi Wattsi kohtuasjas 
märgilise tähendusega otsuse: kohus nõudis, et Ühendkuningriigi 
tervisekindlustus tasuks Prantsuse haiglale operatsioonikulud seoses 
raviteenustega Ühendkuningriigi kodanikule, kes ei saanud vajalikku ravi oma 
riigis. Nn tervishoiuturismi õiguse kinnitamine kohtus on sedavõrd suure 
mõjuga, et Hispaania, kelle haiglasüsteemis tekitavad naabrid eriti suurt 
koormust, oli vastu seda teemat käsitlevale direktiivi eelnõule. Probleemi 
lahendamisest ei saa aga igavesti kõrvale hoida. Pealegi ei puuduta see üksnes 
tervishoidu: ühenduse õigusest on kadunud nõue tõendada vahendite 
olemasolu, kui ELi kodanik soovib viibida mõnes teises liikmesriigis, mis 
tähendab, et sotsiaalabi kulude katmise küsimust tuleb liikmesriikidel arutada 
nii kahepoolsetel, mitmepoolsetel kui ka ühenduse tasandil peetavatel 
läbirääkimistel. Igal juhul on vajalik mingi kompenseerimismehhanism. Sellele 
tuleks mõelda ja jõuda kokkuleppele enne, kui selliste juhtumite arv liiga 
suureks läheb.

20. EIP laenud, millega rahastatakse ühenduse projekte, täiendavad sageli ELi 
fondidest saadavaid vahendeid. Juba Rooma lepinguga loodud algne 
institutsioon, mille ainsad osanikud on liikmesriigid, on Brüsselis otsustatavate 
investeeringute suurrahastaja. Äärmiselt piiratud eelarvevahendite tingimustes 
saab EIP roll vaid suureneda.

21. Nüüd on olemas veel üks teine liik laene, mida teatavad liikmesriigid annavad 
finantsraskustes olevatele liikmesriikidele. Aluslepinguga nähakse erandlikel 
juhtudel raskustes olevatele liikmesriikidele ette abimehhanism (artikkel 122). 
Pärast kriisi puhkemist Kreekas on võimalik teatavatelt valitsustelt saada 
riigilaenu isegi euroriikidel ning selle andmist hinnatakse igal juhtumil eraldi. 
Riikide parlamendid annavad otsusele juriidilise ja poliitilise kinnituse, kuid 
kuna on tegemist Euroopa solidaarsuse ja euroala toimimisega, ei saa selle 
juures jätta arvestamata Euroopa Parlamendi seisukohta. Seega on tegemist 
parlamentide koostöö uue valdkonnaga.

IV. Kooskõlastamise võimalus: parlamentide konverents
22. Eelarve küsimuses peetakse euroala kõige levinuma parlamenditava kohaselt 

kevadel poliitiline mõttevahetus ja hääletus ise toimub sügisel.
23. Miks mitte kutsuda liikmesriikide parlamendid ühisele arutelule enne 

poliitilist mõttevahetust oma riigis? Arutelu võiks toimuda videokonverentsi 
vormis, sest nii oleks see kõige mugavam ning see võimaldaks paremini 
kaasata oma riigi ajakirjandust. 
Sellise arutelu toimumisel oleks kolm olulist eelist.

– Arutelu peaks ilmselt lähtuma ühistest majandusprognoosidest: ära 
tuleb märkida SKT, intressimäärade, euro kursi, naftabarreli hinna jms 
prognoosid. See oleks praegusega võrreldes oluline edasiminek, sest 
seni on igaüks valinud prognoosi, mis hõlbustab valikute tegemist. 

– Kui käivitatakse eelarvesuuniseid käsitlev siseriiklik arutelu, mille 
juures võetakse arvesse Euroopa mõõdet ning kõigi partnerite 
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väljavaateid, vähendab see olulisel määral võimalust lähtuda vaid oma 
riigist. 

– Lõppkokkuvõttes annaks see ka ilmselt põhjust võrrelda viise, kuidas 
keegi ELiga seotud kohustusi täidab, puudutagu see siis näiteks 
stabiilsuse ja kasvu pakti või poliitikavaldkondi, mis on seotud 
strateegiaga aastani 2020. See ei tooks kaasa mingit karistust ega 
tunnustust, vaid annaks võimaluse end teistega võrrelda.

24. Olgu siinkohal meelde tuletatud, et liikmesriikide võrdlemise idee oli juba 
Lissaboni strateegia tähelepanu keskpunktis. Valitsused olid aga vastu oma 
riigi tulemuste avaldamisele muul viisil kui konfidentsiaalsena, sest see 
võinuks riivata mõne riigi rahvuslikku eneseväärikust. Selline võrdlemine ja 
tulemuste mõõtmine on aga hädavajalik. Parlamentide kaasamine on parim viis 
tagada, et tulemusi levitatakse ajakirjanduses ja rahva hulgas. 

25. Selline arutelu oleks esimene samm selles suunas, et jaotada ELi 
poliitikavaldkondade rahastamist ühenduse eelarve, liikmesriikide eelarvete ja 
EIP rahastamise vahel. 
Samal ajal annaks see ka võimaluse arutada, kuidas seada sisse toimiv 
demokraatlik kontroll kaasrahastatavate tegevuste üle. 

26. Võtame näiteks konkreetse juhtumi. Liit osaleb rahuvalveoperatsioonis. 
Lissaboni lepinguga antud volitustele tuginedes kooskõlastab kõrge esindaja 
relvajõudude tegevust, mida rahastavad liikmesriigid omal soovil, 
liikmesriikide ja komisjoni asjaomaste talituste koostöömeetmeid. Vajaduse 
korral võib kõrge esindaja peatada abi andmist käsitlevad läbirääkimised ja 
isegi komisjoni algatatud kaubandusläbirääkimised ühe konflikti osapoolega. 
Liidu sekkumine võib seetõttu olla täielik. Seega on sekkumist vaja kontrollida 
ja hinnata terviklikult. Praeguses seisus ei saa seda teha liikmesriikide 
parlamendid ega ka Euroopa Parlament. Igaüks saab seda teha vaid oma 
vahendite kasutamisest lähtuvalt.

27. Teise näitena võiks tuua loodusõnnetuste arvu suurenemise, mis on sundinud 
komisjoni uurima võimalusi luua Euroopa kodanikukaitse jõud. Komisjon 
tegeleb küsimusega. Kas ka siinjuures kavatsetakse kasutada nii riikide endi 
kui ka ühenduse vahendeid ning kes siis mida kontrolliks? 

28. Kui liikmesriik otsustab alustada mingis valdkonnas koostööd mõne partneriga, 
tuleks leida võimalus ühitada selle riigi parlamendi kontroll ja ühenduse 
seisukoht.

V. Euroopa finantskonverentsi suunas 
29. Kriisijärgne raske olukord sunnib loomulikult astuma teatavaid pragmaatilisi 

samme ning mitte ootama üldiste läbirääkimiste toimumist. Samas tuleb neid 
aga hakata kiiresti pidama, kui ei taheta lasta tekkida olukorral, kus on 
segadused rahastamise, selle korra, poolikute kokkulepete ja vahendite 
jagamisega, mis on väljunud nii osapoolte kui ka ilmselt poliitikute ja meedia 
vähimagi kontrolli alt.

30. ELi finantseeskirja väljatöötamine eeldab pikki, keerukaid ja poliitiliselt 
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äärmiselt raskeid läbirääkimisi. Kogemused on näidanud, millisel viisil on 
võimalik lahendada keerukaid küsimusi ELis: selleks on konvent, s.t 
liikmesriikide valitsuste ja parlamentide ning ühenduse institutsioonide 
kohtumised.

31. Belgia käivitas oma eelmise eesistumise ajal kindlate volitustega Euroopa 
Tulevikukonvendi tegevuse: kulus küll kümme aastat, aga liidul on nüüd uued 
institutsioonid. Belgia võiks järgmise eesistumise ajal kokku kutsuda 
sarnase koosseisuga Euroopa finantskonverentsi. Selle ülesanne võiks olla 
jõuda terviklikule poliitilisele kokkuleppele liikmesriikide ja ühenduse eelarve 
rolli suhtes Euroopa Liidu poliitika rahastamisel, liidu eelarvevahendite 
süsteemi ja kõige selle demokraatliku kontrolli suhtes.


