
 

ET    ET 

 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel 14.7.2004 
KOM(2004) 498 lõplik 

  

KOMISJONI TÖÖDOKUMENT 

Ettepanek: 
Eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse tõhustamist käsitleva 

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE 
uuendamine 



 

ET 2   ET 

SELETUSKIRI 

Juurdelisatud eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse tõhustamist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (IVK) eelnõu on kavandatud Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vaheliste läbirääkimiste töödokumendina. 

Käesoleva institutsioonidevahelise leppe eesmärk on anda ette kokkulepitud reeglitekogum 
mitmeaastase finantsraamistiku juhtimiseks ja tegevuste järjestamiseks iga-aastase 
eelarvemenetluse raames. 

Uue eelarvedistsipliini käsitleva leppe juhtmõtted  

Aluspõhimõtete säilitamine 

Agenda 2000 täitis edukalt oma peaeesmärgid finantsdistsipliini, kulutuste korrastatud 
kujunemise ja institutsioonidevahelise koostöö osas eelarvemenetluse ajal. Euroopa Liidu 
eelarve on igal aastal õigeaegselt vastu võetud ja eelarvepädevate institutsioonide mõlemad 
harud on ühiselt Agenda 2000-t korrigeerinud, et rahuldada kümne uue liikmesriigi Euroopa 
Liiduga ühinemisega seotud täiendavaid finantsvajadusi. 

Seetõttu tehakse ettepanek jätta käesolevas institutsioonidevahelises leppes muutmata 
raameelarve põhijooned:  

– ajavahemiku 2007-2013 iga aasta kulud jaotatakse ära laiemate kulukategooriate 
ehk rubriikide lõikes; 

– finantsraamistiku tabelis ajavahemikuks 2007-2013 (vt lisa I) näidatakse 
kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ja rubriikide kaupa ära lubatud 
maksimumsummad ehk ülemmäärad;  

– iga-aastased kogusummad tuuakse välja nii kulukohustuste täitmisega seotud 
assigneeringute kui ka makseteks minevate assigneeringute osas; 

– makseteks minevate assigneeringute ülemmäärade seadmisel tuleb arvestada 
omavahendite ülemmäära, mille suuruseks on praegu kehtestatud 1,24 % Euroopa 
Liidu rahvuslikust kogutulust (RKT). 

Lihtsustamine ja ühtlustamine 

Käesolevas institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatakse 6. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe uuendamine selle kokkuleppe realiseerimisel omandatud 
kogemuste valgusel, samuti kõigi alates 1982. aastast eelarveküsimustes koostatud 
ühisdeklaratsioonide ja institutsioonidevaheliste kokkulepete ühtlustamine. 

Eeskätt tahetakse käesolevasse kokkuleppesse hõlmata 7. novembri 2002. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) moodustamise 
kohta, milline kokkulepe saavutati finantsperspektiivi praeguse perioodi jooksul. On tehtud 
ettepanek arendada ELSF välja Euroopa Solidaarsus- ja Kiirreageerimisvahendiks. 

Tulevasi institutsionaalseid arenguid silmas pidades tehakse käesolevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes ettepanek asendada ‘finantsperspektiivi’ mõiste 
‘mitmeaastase finantsraamistiku’ ehk ‘finantsraamistiku’ mõistega. 
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Paindlikkus ja läbipaistvus: kokkuvõte Agenda 2000 kogemustest 

Mitmeaastase finantsraamistiku piires saavutatav paindlikkus on finantsdistsipliini oluline 
element. Õigesti kavandatuna aitab see ressursside paigutamise tulemuslikkust tõsta, 
võimaldades samal ajal ka ettenägematutele vajadustele või uutele prioriteetidele reageerida. 
Finantsraamistiku paindlikkuse määra mõjutavad mitmed näitajad: finantsraamistikuga kaetud 
ajavahemiku pikkus; kulurubriikide arv; iga kulude ülemmäära osas jäetava kulureservi 
nõuded; omavahendite ülemmäärani jäetava varu nõue; kaasotsustamismenetlusega 
vastuvõetud seadusandlusega ette nähtud ‘võrdlussummadega’ määratletud Euroopa Liidu 
kulutuste protsentuaalne määr; ette ära jaotatud mitmeaastased programmid; üldine suhtumine 
ülevaatamismenetluse rakendamisse. 

Paindlikkuse määr on aja jooksul muutunud sedamööda, kuidas muutus nende näitajate 
omavaheline vahekord. Siiani on Agenda 2000 võimaldanud Euroopa Liidu eelarve ees 
seisnud ettenähtamatute väljakutsetega toime tulla, kuid see on saavutatud keerukuse 
suurenemise ja läbipaistvuse vähenemise hinnaga, ilma et ressursside paigutamise 
tulemuslikkus oleks seejuures iga kord paranenud. Tunnetatud vajadustele reageerimiseks tuli 
rahandusperspektiivist eraldi moodustada paindlikkusvahend ja Euroopa Liidu 
Solidaarsusfond (ELSF). Paindlikkusvahendi tegelikul rakendamisel on ilmnenud lahknemisi 
selle esialgsetest eesmärkidest, mis võib vähendada kogu süsteemi usaldusväärsust ja 
nõrgestada institutsioonidevahelist koostööd eelarveküsimuste vallas. Komisjon leiab, et täiel 
määral finantsraamistikku integreeritud ja suuremal määral läbipaistvad vahendid tugevdaksid 
taas eelarvedistsipliini. Tulevaste väljakutsetega toimetulemiseks ja eelarvedistsipliini ning 
tõhusa ressurssijaotuse vahel sobiva tasakaalu leidmiseks teeb komisjon ettepaneku rakendada 
alljärgnevaid meetmeid.  

(1) Esiteks tuleks kulude ülemmäärade ülevaatamise menetlusele anda tagasi selle algne 
roll: see oleks peamine vahend, mille abil saab finantsraamistikku korrigeerida, kui 
ilmnevad olulised ja pikaajalised muutused poliitilistes prioriteetides. 
Ülevaatamismenetluse esialgse rolli taastamiseks teeb komisjon ettepaneku vaadata 
regulaarselt üle olemasolevad vajadused, mis võiks toimuda näiteks parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni kolmepoolse kohtumise näol enne iga esialgse eelarveprojekti 
esitlemist. 

(2) Teiseks näitab paindlikkusvahendi intensiivne kasutamine Agenda 2000 kestel, et selle 
moodustamine oli õigustatud. Kuid antud vahend ei täida enam oma esialgset eesmärki 
ja seda on suurel määral kasutatud kaudse vahendina väljaspoolsetele meetmetele 
seatud ülemmäärade tõstmiseks. Niisugune vahendi esialgsetest eesmärkidest 
kõrvalekaldumine võib vähendada kogu süsteemi usaldusväärsust ja nõrgestada 
institutsioonidevahelist koostööd eelarveküsimuste vallas. Seetõttu teeb komisjon 
ettepaneku võtta tarvitusele uus paindliku ümberjaotamise reserv, mis võetaks 
kasutusele praeguse ‘paindlikkusvahendi’ asemel ja võimaldaks eelarvepädevatel 
institutsioonidel komisjoni ettepanekute põhjal assigneeringuid kulurubriikide vahel 
teatud piirides ja summaarseid ülemmäärasid ületamata ümber jaotada. 

(3) Kolmandaks tehakse ettepanek moodustada kasvu korrigeerimise fond, mille abil 
kohandatakse finantsraamistikku muutuva majanduskeskkonnaga. Kasvu 
korrigeerimise fondi saab kulurubriigi ‘konkurentsivõime kasvu ja tööhõive nimel’ 
(1a) all koondada kuni 1 miljard €. Kui olukord võimaldab, saab seda summat N+2 
reegli põhjal struktuurifondide kasutamata assigneeringute arvel suurendada kuni 1 
miljardi €-ni aastas. 
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(4) Neljandaks suurendab ka uus pakutav kulude liigendus paindlikkust ja tulemuslikku 
ressursijaotust, kuna sellega välditakse kulusummade asjatut sihtotstarbelist 
ettemääramist.  
 Suurel määral on Agenda 2000 kulude liigendus meile pärandunud esimese ja sellele 
järgnenud finantsperspektiivide koostamise ajast. Kulud on jaotatud 8 kulurubriigiks, 
koos alarubriikidega on neid 11. Paljude rubriikide ja alarubriikide kulutuste 
sihtotstarbeline ettemääratus muudab kogu süsteemi kohmakaks ja võib takistada 
Euroopa Liidu poliitikaeesmärkide saavutamiseks vajalikku ressursside korrigeerimist 
ja tulemuslikumat kasutamist, hakates nii takistama lõppeesmärgi saavutamist – seda, 
et eelarvevahendid seisaksid mingi poliitikaeesmärgi teenistuses.  
Eelarverubriikide arvu vähendades saab paremini kajastada üldisi poliitikaeesmärke ja 
jätta rohkem manööverdamisruumi arengute puhuks, mida ei saa alati mitme aasta 
võrra ette täpselt ennustada. Komisjon teeb ettepaneku võtta finantsraamistikus 
aastateks 2007-2013 kasutusele viis peamist kulurubriiki, mis on esitatud 
finantsraamistiku tabelis (vt lisa I). 

(5) Ja lõpuks tehakse ettepanek hõlmata eelarvedistsipliini ja läbipaistvuse huvides 
finantsraamistikku ka Euroopa Solidaarsus- ja Kiirreageerimisvahend. Selle eelkäija, 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi moodustamine väljaspool finantsraamistikku näitas, et 
kui finantsperspektiiv ei ole seesmiselt piisavalt paindlik, leitakse vajaduse korral 
võimalusi, kuidas sellest mööda minna. Komisjon leiab, et selline vahend on 
edaspidigi vajalik, kuid teeb ettepaneku see tervenisti mitmeaastasse 
finantsraamistikku sisse võtta.  

Tagajärjed eelarvedistsipliini käsitleva määruse jaoks 

Aastate 2000-2006 finantsperspektiiviga saadud kogemused on näidanud, et enam ei ole 
vajadust nõukogu määrusega nr 2040/2000 (eelarvedistsipliini kohta) kehtestatud 
põllumajandust käsitleva juhendi järele, kuna põllumajandusele ette nähtud kulusid piiravad 
nagunii kulutuste ülemmäärad, milles on kuni 2013. aastani kokku lepitud. Muud 
põllumajandussektori eelarvedistsipliini puudutavad sätted võetakse üle uude kavandatavasse 
määrusesse (artiklid 18–20) ühtse põllumajanduspoliitika finantseerimise kohta ja neid 
tugevdatakse senisega võrreldes. Rõhu kandumisega turujõududesse sekkumiselt talunikele 
makstavatele otsetoetustele ja maaelu arendamise meetmetele on põllumajandusele tehtavad 
kulud muutunud ka paremini prognoositavateks.  

Rahareservi enam ei eksisteeri ja siin toodud institutsioonidevahelise kokkuleppe uuendamise 
ettepanekutes ei nähta enam ette välisoperatsioonideks ja hädaabiks ettenähtud varusid 
puudutavaid ad hoc sätteid.  

Nendel tingimustel leiab komisjon, et nõukogu määrus nr 2040/2000 tuleb tunnistada 
kehtetuks. Sellega seoses esitab komisjon ettenähtud ajaks vastava õigusakti projekti.  

Juhised institutsioonidevaheliseks koostööks eelarvemenetluse vallas  

II osas sisalduvate sätete eesmärk on iga-aastase eelarvemenetluse täiustamine. Enamik neist 
sätetest tuleneb kas eelarvestamise praktikast või varasematest avaldustest ja kokkulepetest. 
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Seoses uue finantsmäärusega1 on neid ajakohastatud. Lisad I kuni IV moodustavad käesoleva 
kokkuleppe uuendamise ettepaneku lahutamatu osa. 

Kulude struktuur ja liigendamine 

Lisas III on rubriikide kaupa toodud uuele kulude struktuurile vastav uuendatud jaotus 
kohustuslikeks ja mittekohustuslikeks kuludeks. Alles on jäetud säte, mille kohaselt 
eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud otsustavad iga-aastase lepitusmenetluse 
käigus ühiselt uute eelarveartiklite liigenduse küsimused. 

Seadusandlike dokumentide finantssätted 

Kehtima jäeti 6. märtsi 1995. aasta ühisdeklaratsiooniga kehtestatud ja 6. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 33. punktis fikseeritud põhimõte, mille kohaselt 
institutsioonid kohustuvad eelarvemenetluse ajal kinni pidama seadusandliku 
kaasotsustamismenetluse käigus kinnitatud võrdlussummadest. Samas on 
kaasotsustamismenetluse ulatust 1995. aastast saadik pidevalt laiendatud ja võrdlussummade 
osas kehtivad jäigad sätted muutuvad eelarvepoliitika jaoks üha tõsisemateks piiranguteks. 
Sellepärast teeb komisjon ettepaneku, et eelarvepädevale institutsioonile ja komisjonile antaks 
esialgse eelarveprojekti koostamisel manööverdusvaru, lubades neil piiratud ulatuses (5% 
võrra) neist summadest lahkneda.  

Kokkuvõte 

Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamise kohta 
on osutunud tõhusaks vahendiks, millega suunatakse aastaeelarvete koostamise praktikat 
kooskõlastatud mitmeaastase finantsraamistikuga ette antud piirides. Selle uuendamist tuleks 
võtta kui võimalust mitmesuguste kehtivate eelarveküsimusi käsitlevate kokkulepete ja 
ühisavalduste ajakohastamiseks ning lihtsustamiseks. Lõppkokkuvõttes on kokkuleppe 
eesmärk paindlikkuse tagamise vahendite täiustamine ja läbipaistvuse suurendamine selleks, 
et leida eelarvedistsipliini ja tõhusa ressursijaotuse vahel sobiv tasakaal. 

                                                 
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.  
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Eelnõu: 

EUROOPA PARLAMENT 
NÕUKOGU 
KOMISJON 

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE 

[…], 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamise kohta 

NB! Silmas pidades võimalust, et järgmise finantsperspektiivi kestel võib jõustuda konstitutsioon, on alljärgnevas eelnõus 
kasutatud ‘finantsperspektiivi’ asemel mõistet ‘mitmeaastane finantsraamistik’. 
Märkustes viidatakse muudatustele võrreldes 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega. 

IVK tekst Märkused 
1. Käesoleva, Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni (edaspidi ‘institutsioonid’) 
vahel sõlmitud kokkuleppe eesmärk on eelarvedistsipliini järgimine ja iga-aastase 
eelarvemenetluse toimimise ning eelarveküsimustes toimuva institutsioonidevahelise 
koostöö parandamine. 

 

2. Eelarvedistsipliin käesoleva kokkuleppe mõistes hõlmab kõiki kulusid. Kokkuleppe 
on kõigi selle täitmisega seotud institutsioonide jaoks siduv kogu oma kehtivusaja 
jooksul. 

 

3. Käesolev kokkulepe ei muuda erinevate institutsioonide asutamislepingutega 
sätestatud eelarvepädevust. Seal, kus käesolevas tekstis sellele punktile viidatakse, 
langetab nõukogu oma otsused kvalifitseeritud häälteenamusega ja Euroopa 
Parlament oma otsused kolme viiendikuga suuruse häälteenamusega, kusjuures 
hääletamisel osaleb parlamendiliikmete enamus, seda vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu (edaspidi ‘EÜ asutamisleping’) artikli 272 lõike 9 viiendale lõigule. 

 

4. Kõigi käesolevas kokkuleppes tehtavate muudatuste jaoks on vajalik kõigi 
kokkuleppes osalevate institutsioonide nõusolek. Mitmeaastases finantsraamistikus 
tehakse muudatusi käesolevas kokkuleppes selleks otstarbeks sätestatud menetluste 
kohaselt. 
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IVK tekst Märkused 
5. Käesolev kokkulepe koosneb kahest osast: 
– I osa sisaldab mitmeaastase finantsraamistiku2 aastateks 2007 kuni 2013 
definitsiooni ja rakendussätted ja kehtib antud finantsraamistiku kehtivuse ajal, 
– II osas käsitletakse eelarvemenetluse käigus toimuva institutsioonidevahelise 
koostöö parandamist. 

Muudatus: mitmeaastase 
finantsraamistiku kestus 

6. Komisjon esitab igal ajal, kui ta seda vajalikuks peab ja kõigil juhtudel samaaegselt 
29. punkti kohaselt esitatavate mistahes ettepanekutega uue finantsraamistiku osas 
käesoleva kokkuleppe täitmise aruande, vajaduse korral koos 
muudatusettepanekutega. 

 

7. Käesolev kokkulepe jõustub 1 jaanuaril 2007. aastal. Samast kuupäevast alates 
asendab see: 
– Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamise 
kohta3, 
– Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 7. novembri 2002. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Liidu Solidaarsusfondi rahastamise kohta, 
millega täiendati 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet 
eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamise kohta4. 

Muudatused: 
ajakohastamine ja lihtsustamine. 

                                                 
2 Käesolevas kokkuleppes nimetatakse mitmeaastast finantsraamistikku ka ‘finantsraamistikuks'. 
3 EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Nimetatud institutsioonidevaheline kokkulepe asendas ja kuulutas aegunuks järgmised dokumendid:  

- Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 30. juuni 1982. aasta ühisavaldus mitmesuguste meetmetest eelarvemenetluse täiustamise meetmete kohta, EÜT 
C 194, 28.7.1982, lk 1.  
- Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 29. oktoobri 1993. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamise 
kohta, EÜT C 331, 7.12.1993, lk 1.  
- Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. märtsi 1995. aasta avaldus finantssätete seadusandlikesse dokumentidesse lisamise kohta, EÜT C 102, 4.4.1996, 
lk 4.  
- 12. detsembri 1996. aasta ühisdeklaratsioon kalanduslepete eelarvepädeva institutsiooni teavitamise parandamise kohta, EÜT C 20, 20.1.1997, lk 109.  
- Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 16. juuli 1997. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe ühtse välis- ja julgeolekupoliitika finantseerimise sätete 
kohta, EÜT C 286, 22.9.1997, lk 80.  
- Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 13. oktoobri 1998. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe eelarve õigusliku aluse ja eelarve täitmise kohta, EÜT 
C 344, 12.11.1998, lk 1. 

4 EÜT C 283, 20.11.2002, lk 1. 
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I OSA – FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2007 – 2013: 
DEFINITSIOON JA RAKENDUSSÄTTED 

A. Finantsraamistiku sisu ja kehtivusala 

8. Lisas I toodud finantsraamistik aastateks 2007 – 2013 moodustab käesoleva 
kokkuleppe lahutamatu osa. See kujutab endast institutsioonidevahelise 
eelarvedistsipliini alast võrdlusraamistikku. Selle sisu on […] […] Euroopa Ülemkogu 
järeldustega kooskõlas. 

 

9. Finantsraamistik peab tagama, et keskpikas perspektiivis tehtaks üldkategooriatesse 
jaotatud Euroopa Liidu kulutustes muudatusi distsiplineeritult ja omavahendite piires. 

 

10. Finantsraamistikus aastateks 2007 – 2013 antakse iga aasta ja iga rubriigi või 
alarubriigi lõikes kulusummad kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute näol. 
Iga-aastased kulud kokku näidatakse nii kulukohustuste täitmisega seotud 
assigneeringute kui ka makseteks minevate assigneeringutena.  
Kõik need summad on väljendatud 2004. aasta hindades. 
Finantsraamistikus ei arvestata sihtfinantseerimiseks ettenähtud tuludest rahastatavaid 
eelarveartikleid Euroopa Ühenduste üldeelarve kohta rakendatava 25. juuni 2002. 
aasta finantsmääruse5 artikli 18 (edaspidi ‘finantsmäärus’) mõttes. 

Muudatused: 
- Üldine ajakohastamine 
- 4. lõik välja jäetud (tühine): 
liitumiseelsete kulude jaoks ei pakuta 
eraldi rubriiki. 
- 5. lõik on välja jäetud: see lõik on 
kaotanud mõtte, kuna komisjon teeb 
ettepaneku liita ka Euroopa Arengufond 
finantsraamistikku. 
- 6. lõik: välja jäetakse viide 
põllumajandust käsitlevale juhendile (vt 
ülaltoodud seletuskiri). 
- Konkreetseid rubriike puudutavate 
korrigeerimiste kohta vt alljärgnev 15. 
punkt. 

                                                 
5 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. 
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11. Institutsioonid tunnistavad, et kõigi aastate 2007 – 2013 finantsraamistikus toodud 
absoluutsummade näol on tegu Euroopa Ühenduste üldeelarve aastaste kulutuste 
ülemmääradega. Käesoleva kokkulepe sätete alusel neis ülemmäärades tehtavaid 
mistahes muudatusi vaidlustamata kohustuvad nad kõik kasutama oma volitusi nii, et 
pidada iga eelarvemenetluse ja vastava aasta eelarve täitmise ajal kinni antud aastaks 
ette nähtud kulutuste ülemmääradest. 

2. lõik välja jäetud (tühine): 
liitumiseelsete kulude jaoks ei nähta 
finantsraamistikus aastateks 2007-2013 
ette eraldi rubriiki. 

12. Eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud nõustuvad aastate 2007 – 2013 
finantsraamistiku kehtivuse ajal kinni pidama finantsraamistikuga kehtestatud 
ülemmäärade piirides koostatud eelarvetest tulenevatest mittekohutuslike kulude 
suurendamise maksimummääradest. 
Usaldusväärse finantsjuhtimise huvides tagavad institutsioonid, et võimaluse korral 
jäetakse eelarvemenetluse ja eelarvete vastuvõtmise käigus erinevate rubriikide all 
ülemmäärade raames piisavad kulureservid. 
13. Ühtegi Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt kaasotsustamismenetluse alusel 
vastu võetud seadust ega ühtegi nõukogu poolt vastu võetud seadust, mis eeldab 
eelarves ettenähtud assigneeringute või 11. lõike kohaselt finantsraamistikuga 
määratud jaotuse ületamist, ei tohi rahalises mõttes realiseerida enne, kui ettenähtud 
menetluste kohaselt on eelarvet muudetud või vajaduse korral finantsraamistikku 
vastavalt revideeritud. 

Muudatused: 
- 2. lõik: erinevalt Agenda 2000-st ei 
oma 2. rubriik nüüd enam spetsiifilist 
iseloomu (selle alla kuulusid ainult 
sihtfinantseerimiseks ette nähtud 
kulud). Struktuurilisteks meetmeteks 
ette nähtud assigneeringud kantakse 
valdavalt rubriigi 1b alla, mis hõlmab 
lisaks sihtfinantseerimisele ka muid 
kulusid. 
- 3. lõik välja jäetud: vastav säte on 
lisatud II osa 39 punkti. 

14. Ühelgi finantsraamistikuga kaetud aastal ei tohi makseteks minevate 
assigneeringute kogusumma pärast iga-aastast korrigeerimist ja muid korrektsioone 
või ülevaatamisi arvestades olla selline, et toob kaasa omavahendite määra 
suurendamise võrreldes kehtiva omavahendite ülemmääraga. 
Vajaduse korral võtavad eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud käesoleva 
kokkuleppe 3. punkti kohaselt vastu otsuse alandada finantsraamistikuga kehtestatud 
ülemmäärasid nii, et need võimaldaksid ettenähtud omavahendite ülemmäärast kinni 
pidada. 
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B. Finantsraamistiku iga-aastane korrigeerimine 

Tehniline korrigeerimine 

15. Igal aastal viib komisjon aasta n+1 eelarvemenetluseks valmistudes 
finantsraamistikku sisse järgmised, rahvusliku kogutulu (gross national income – GNI) 
ja hindade muutumisest tulenevad korrektsioonid: 
(a) kulukohustustega seotud assigneeringute ja makseteks minevate assigneeringute 
ülemmäärade ja üldsummade ümberhindamine aasta n+1 hindades; 
(b) omavahendite ülemmäärani jäetava kulureservi suuruse väljaarvutamine. 
Nende tehniliste korrektsioonide tegemisel lähtub komisjon kõige värskematest 
majandusandmetest ja prognoosidest. Samas võetakse aga ühtset 
põllumajanduspoliitikat (Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond ja Euroopa 
Põllumajanduse Arendusfond), rubriigi 1b alla kuuluvaid struktuurifonde, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Kalandusfondi puudutavate tehniliste korrektsioonide 
aluseks hinnaindeks 2% aastas.  
Selliste korrektsioonide tulemused ja nende aluseks olevad majandusprognoosid 
edastatakse eelarvepädevate institutsioonide mõlemale harule. 
Rohkem antud aasta kohta tehnilisi korrektsioone ei tehta, ei aasta sees ega ka 
järgnevatel aastatel tagantjärele. 

Märkused ja muudatused: 
- 2. lõik: tehnilise korrigeerimise 
menetluse vastavusse viimine 
põllumajandus- ja 
struktuuriprogrammide uute 
nimetustega. 
- 2. lõik: hinnaindeksi suuruseks jääb 
2%. 
- 3. lõik välja jäetud. Indeksibaasi 
ülevaatamise võimalusest on loobutud. 

Eelarve täitmisega seotud korrigeerimine 

16. Eelarvepädevate institutsioonide mõlema haru finantsraamistikus tehtud tehnilistest 
korrektsioonidest teavitamisega samaaegselt esitab komisjon ka kõik makseteks 
minevate assigneeringute korrigeerimise ettepanekud, mida ta peab eelarve täitmise 
tulemuste valgusel vajalikuks selleks, et tagada korrakohane edasiminek 
kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute osas. 
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Pärast 2013. aastat makseteks minevate assigneeringute prognooside ajakohastamine

17. 2010. aastal korrigeerib komisjon pärast 2013. aastat makseteks minevate 
assigneeringute prognoose. Seejuures arvestatakse eelarvete tegelikku täitmist 
kulukohustustega seotud assigneeringute ja makseteks minevate assigneeringute 
osas ning eelarve täitmise prognoose. Arvesse võetakse ka reegleid, mis on 
kehtestatud selleks, et tagada makseteks minevate assigneeringute korrapärane 
kujunemine võrreldes kulukohustustega seotud assigneeringutega, samuti Euroopa 
Liidu rahvusliku kogutulu (GNI) kasvuprognoose. 

Muudatused: 

- 17. punkt välja jäetud. Vastav säte 
muutub mittevajalikuks, kui 
finantsraamistik ja vastavad peamised 
seadusandlikud aktid 2005. aastal 
kavakohaselt vastu võetakse. Selle 
asemel soovitatakse vastu võtta 
käesoleva dokumendi lõpus ära toodud 
deklaratsioon. 

Ülemääraste riigieelarve puudujääkidega seonduvad korrektsioonid  

18. Juhul, kui ülemäärase riigieelarve defitsiidi puhuks kehtestatud menetluse 
tulemusena peatatakse Ühtekuuluvusfondi eelarveliste kulukohustuste täitmine, võib 
nõukogu peatamisotsuse tühistamisega samaaegselt langetada otsuse kanda 
peatatud kulukohustuste täitmine üle järgnevatele aastatele. Aastaks n ette nähtud 
kulukohustusi ei saa üle kanda kaugemale kui aastasse n+1. Nõukogu langetab otsuse 
komisjoni ettepaneku põhjal ja põhimääruse vastavatest sätetest lähtudes. 

Uus 18. punkt, mis seondub 
Ühtsusfondi käsitleva uue määruse 
projektiga ja ülemäärase defitsiidi puhul 
rakendatava menetlusega, eriti 
sanktsioonidega, mis puudutavad 
Ühtsusfondi kulukohustustega seotud 
eelarvelisi assigneeringuid. 

19. Euroopa Parlament ja nõukogu langetavad kooskõlas käesoleva kokkuleppe 3. 
punktiga nende ettepanekute osas otsused enne 1. maid aastal n. 

 

C. Finantsraamistiku ülevaatamine 

20. Lisaks regulaarsele tehnilisele korrigeerimisele ja eelarve täitmise olukorrast 
tulenevatele korrektsioonidele võidakse finantsraamistik üle vaadata omavahendite 
ülemmäära nõude täitmiseks; seda tehakse komisjoni ettepanekul ja ettenägematute 
asjaolude ilmnedes. 

 

21. Reeglina tuleb kõik sellise ülevaatamise ettepanekud esitada ja vastu võtta enne, 
kui alustatakse kõnesoleva aasta või kõnesolevatest aastatest esimese 
eelarvemenetlusega. 

Ajakohastamine: sestsaadik, kui jõustus 
uus otsus omavahendite süsteemi 
kohta (EÜT L 253/42, 7.10.2000), 
kasutatakse rahvusliku kogutoodangu 
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Kõik otsused finantsraamistiku ettenähtamatute kulude reservi piiridesse jäävaks 
korrigeerimiseks kuni 0,03% võrra Ühenduse RKT-st langetavad eelarvepädevate 
institutsioonide mõlemad harud ühiselt ja 3. punkti sätete kohaselt tegutsedes.  

Kõik otsused finantsraamistiku ettenähtamatute kulude reservi piires korrigeerimiseks 
enam kui 0,03% võrra Ühenduse RKT-st langetavad eelarvepädevate institutsioonide 
mõlemad harud ühiselt, kusjuures nõukogu otsus on ühehäälne. 

asemel rahvamajanduse kogutulu 
(samuti RKT) näitajat. 

22. Ilma et see kahandaks 39. punkti kehtivust, uurivad institutsioonid võimalusi kulude 
ümberjaotamiseks ülevaadatava rubriigi alla käivate programmide vahel, pöörates 
erilist tähelepanu igasugusele eeldatavale assigneeringute alakasutamisele. 
Eesmärgiks peaks olema, et summad, mis on olulise suurusega nii absoluutväärtuselt 
kui ka oma osakaalu poolest uutes planeeritavates kuludes, ei ületaks vaadeldavale 
rubriigile kehtestatud kulude ülemmäära. 

Institutsioonid uurivad võimalusi tasaarvestusteks sel teel, et ühe rubriigi ülemmäära 
suurendatakse ja teise oma vastavalt vähendatakse. 

Finantsraamistikuga ette nähtud kohustuslike kulude igasugune 
ülevaatamine/revideerimine ei tohi tuua kaasa mittekohustuslikeks kuludeks mõeldud 
summa vähenemist. 

Igasugusel revideerimisel peab säilima ettenähtud suhe kulukohustuste ja maksete 
vahel. 

Ajakohastamine: 

3. lõik on välja jäetud (tühine): 
finantsraamistikus aastateks 2007-2013 
ei nähta ette eraldi ühinemiseelsete 
kulude rubriiki. 

D. Finantsraamistiku korrigeerimist või ülevaatamist käsitleva ühisotsuse 
puudumise tagajärjed 

23. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei jõua mõne finantsraamistiku korrigeerimisele 
või ülevaatamisele suunatud komisjoni ettepaneku osas ühisotsusele, jäävad kulutuste 
ülemmääradena kehtima varem kehtestatud ja antud aasta osas tehniliselt 
korrigeeritud summad. 
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E. Hädaabi reserv 

24. Hädaabi reserv kuulub finantsraamistiku 4. rubriigi ‘Euroopa Liit kui globaalne 
partner’ all. See reserv lisatakse provisjonina Euroopa Liidu üldeelarvesse. 
Hädaabireserv on ette nähtud kiireks reageerimiseks mitteliikmesriikide konkreetsetele 
abivajadustele selliste sündmuste järel, mida eelarve koostamisel polnud võimalik ette 
näha, eelkõige humanitaaroperatsioonide läbiviimiseks, aga vastava olukorra 
kujunedes ka mittesõjaliste kriiside reguleerimiseks ja kaitse eesmärgil. 
Finantsraamistiku kehtivuse ajal on selleks igaks aastaks ette nähtud kindel summa 
suurusega 221 miljonit € püsihindades. 

Kui komisjon peab vajalikuks selle reservi poole pöörduda, esitab ta eelarvepädevate 
institutsioonide mõlemale harule ettepaneku sellest reservist vastavatele 
eelarveridadele ülekande tegemiseks. 

Igale komisjoni hädaabi reservi kasutamise ettepanekule peab aga eelnema 
assigneeringute ümberjaotamise võimaluste uurimine. 

Samal ajal, kui komisjon esitab ülekande tegemise ettepaneku, algatab ta ka 
kolmepoolse menetluse, vajaduse korral lihtsustatud kujul, eelarvepädevate 
institutsioonide mõlemalt harult reservi kasutamise vajaduse ja vajaliku summa 
küsimuses nõusoleku saamiseks. Ülekande tegemine toimub kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 266. 

Muudatused ja lihtsustused: 

- 1. lõik punkt (a): tühine. Rahareserv oli 
ette nähtud ainult aastani 2002. 

- 1. lõik punkt (b): välja jäetakse viide 
mitteliikmesriikidele antavate laenude 
garanteerimise reservile. Komisjon teeb 
ettepaneku rakendada uut mehhanismi, 
mille kohaselt lisatakse garantiifondi 
nõutaval tasemel provisjoneerimiseks 
vajalikud assigneeringud eelarvesse, 
ning ad hoc provisjone vastavate 
ressursivajaduste jaoks ette ei nähta. 

- 1. lõik: hädaabi reserv jääb ainsaks 
reserviks, millele viidatakse ja see 
kuulub 4. rubriigi alla. Reservi 
kasutusala laiendatakse ka 
mittesõjaliste kriiside reguleerimisele ja 
selle summat korrigeeritakse 2004. 
aasta hindades (kõik ettepanekus 
toodud finantsraamistiku finantsnäitajad 
on antud püsihindades – 2004. aasta 
hindades).  

- 2.-5. lõik: reservi mobiliseerimise 
menetlust ajakohastatakse uue 
finantsmääruse arvessevõtmiseks. 
Täiendavaid vajadusi selle reservi järele 
saab vajaduse korral katta kas 
ülekannetega teistelt tegevuskulude 
eelarve ridadelt või lisaeelarvega, mis 
võimaldab olemasolevat kulureservi 
kasutada. 

                                                 
6 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. 
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F. Euroopa Solidaarsus- ja Kiirreageerimisvahend 

25. Euroopa Solidaarsus- ja Kiirreageerimisvahend, edaspidi ‘solidaarsusvahend’ 
paikneb 3. rubriigi ‘Kodakondsus, vabadus, julgeolek ja õiglus’ all ja on mõeldud kiire 
finantsabi osutamiseks juhul, kui mõne liikmesriigi või kandidaatmaa territooriumil 
toimuvad mingid suuremad katastroofid, vastavalt asjakohases põhiaktis toodud 
määratlusele. Solidaarsusvahendi jaoks eraldatavate summade ülempiiriks saab 1 
miljard € aastas. Iga aasta 1. oktoobril jääb enne aasta lõppu tekkivate vajaduste 
rahuldamiseks kasutada vähemalt veerand aastasummast. 

Kui asjakohases põhiaktis toodud solidaarsusvahendi mobiliseerimise tingimused on 
täidetud, teeb komisjon ettepaneku selle kasutusele võtmiseks. Solidaarsusvahendi 
kasutuselevõtmise otsuse langetavad vastavalt 3. punktile eelarvepädevate 
institutsioonide mõlemad harud ühiselt. 

Solidaarsusvahendi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega samaaegselt algatab 
komisjon kolmepoolse menetluse, vajaduse korral lihtsustatud kujul, eesmärgiga saada 
eelarvepädevate institutsioonide mõlemalt harult nõusolek solidaarsusvahendi 
kasutamise ja vajaliku summa suuruse osas. 

Uus punkt: 

25. punkt on koostatud praegu kehtiva 
7. novembri 2002. aasta IVK Euroopa 
Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) käsitleva 
osa põhjal ja sisaldab komisjoni 
ettepanekut ELSF-i kujundamisest 
Solidaarsus- ja 
Kiirreageerimisvahendiks.  

G. Paindliku ümberjaotamise reserv 

26. Paindliku ümberjaotamise reserv ülemmääraga 200 miljonit € aastas on ette 
nähtud selleks, et võimaldada antud rahandusaastal ja etteantud maksimumsumma 
piirides rahastada selgelt määratletud kulutusi, mida ühe või mitme muu rubriigi 
ettenähtud ülemmäärade piirides ei olnud võimalik rahastada. 

Reserv võimaldab piiratud summasid kulurubriikide vahel ümber jaotada, ületamata 
seejuures aastaste kogusummade ülempiire ja ilma, et see kahjustaks 39. punkti 
sätete kehtivust. 

Komisjon teeb paindliku ümberjaotamise reservi kasutamiseks ettepaneku seejärel, kui 
ta on uurinud kõiki muid täiendavaid kulutusi nõudva rubriigi all olevate 
assigneeringute ümberjaotamise võimalusi. 

Muudatus: 

Uus paindliku ümberjaotamise reserv 
vahetab välja praeguse paindlikkuse 
tagamise vahendi, mille 
kasutuselevõtmise ettepanek tehti 
komisjoni 10.2.2004 teatises Rajades 
meie ühist tulevikku [COM(2004) 101 
lõplik]. 

Reserv võimaldab summaarseid 
ülemmäärasid ületamata piiratud 
määral vahendeid kulurubriikide vahel 
ümber jaotada. Selle vahendi alla ei 
kuulu sihtotstarbelised kulud. 
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Vastava ettepaneku võib teha ükskõik millise rahandusaasta eelarvemenetluse käigus. 
Komisjoni ettepanek lisatakse esialgsesse eelarveprojekti või liidetakse 
finantsmääruse kohaselt mõne sobiva eelarvevahendi juurde. 

Ümberjaotamise reservi kasutuselevõtmise otsuse langetavad kooskõlas 3. punkti 
nõuetega eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud ühiselt. Vastav kokkulepe 
sõlmitakse käesoleva kokkuleppe II osa punktis A ja lisas II sätestatud 
lepitusmenetluse kohaselt. 

H. Kasvu korrigeerimise fond 

27. Alarubriigi 1a Konkurentsivõime kasvu ja tööhõive nimel alla kuuluvad 
assigneeringud Kasvu korrigeerimise fondi, mille aastane ülemmäär on 1 miljard € . 
Kui olukord võimaldab, saab seda summat 'N+2' reeglit7 rakendades suurendada kahe 
teise ühtsusvahendi (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond) 
eraldatud, kuid kasutamata jäänud assigneeringute arvelt maksimaalselt 1 miljardi 
€ võrra aastas. 

Kasvu korrigeerimise fondi eesmärk on reageerida kulutuste tegemisel paremini 
muutunud oludele selleks, et optimeerida kasvu ja ühtekuuluvuse eesmärkide täitmist. 
Selleks viiakse sisse kasvu ja tööhõivet olulisel määral mõjutavate ettenägematute 
sündmuste arvessevõtmiseks vajalikud korrektsioonid. Veel võimaldab fond Euroopa 
Liidul rahvusvahelise majanduse ja kaubanduse arengutest tulenevatele kriisidele 
reageerida. Nõukogu kevadisel istungil esitatava teedekaardiga edasiminekule antud 
hinnangu järgselt silutakse selle fondi abil teedekaardi esitlemisel toodud eesmärkides 
ilmnenud lahknevusi, täiendades vajaduse korral konkurentsivõime või ühtsuse 
alarubriikide alla kuuluvaid kuluprogramme ja toonitades võtmetähtsusega projektide 
juures investeeringute ning avalikkuse toetuse vajadust.  

Kasvu korrigeerimise fondist assigneeringute mobiliseerimiseks vajalike tingimuste 
olemasolu korral teeb komisjon ettepaneku fondi kasutamiseks. Kasvu korrigeerimise 

Uus punkt: 

- Kasvu korrigeerimise fondi eesmärk 
on suurendada asjakohases määruses 
toodud tingimuste kehtivuse korral 1. 
kulurubriigi alla kuuluvate vahenditele ja 
meetmetele suunatavaid 
assigneeringuid. 

- Praegu kantakse see kulurubriigi 1a 
alla ja seda tuleks kasutada Lissaboni 
strateegiaga seotud programmide 
täiendavaks rahastamiseks, milleks ette 
nähtud assigneeringud kantakse 
valdavalt kulurubriigi 1a alla. 

 

                                                 
7 EÜT L 161/1, 26.6.1999, artikli 31 2.lõige. 
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fondi kasutuselevõtmise otsuse langetavad vastavalt 3. punktile eelarvepädevate 
institutsioonide mõlemad harud ühiselt. 

Kasvu korrigeerimise fondi kasutuselevõtmise ettepaneku tegemisega samaaegselt 
algatab komisjon kolmepoolse menetluse, vajaduse korral lihtsustatud kujul, 
eesmärgiga saada eelarvepädevate institutsioonide mõlemalt harult nõusolek fondi 
kasutamise ja vajaliku summa suuruse osas. 

I. Finantsraamistiku korrigeerimine laienemist silmas pidades 

28. Kui Euroopa Liit finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemikul uute liikmesriikide 
vastuvõtmisega laieneb, korrigeerivad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni 
ettepanekul ja vastavuses 3. punktiga ühiselt finantsraamistikku, et võtta arvesse 
liitumisläbirääkimiste tulemusest tulenevaid kuluvajadusi. 

2. lõik on välja jäetud (tühine): 
ajavahemikul 2007-2013 toimuva 
laienemisega seotud täiendavate 
rahaliste vajaduste kajastamiseks eraldi 
tabelit ette ei nähta. 

J. Finantsraamistiku kestus ja finantsraamistiku puudumise tagajärjed 

29. Enne 1. juulit 2011 esitab komisjon ettepanekud järgmise keskmise tähtajaga 
finantsraamistiku kohta. 

Kui eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud ei peaks uue finantsraamistiku 
osas kokkuleppele jõudma ja mõni käesoleva kokkuleppe osapool ei ole kehtivat 
finantsraamistikku selgesõnaliselt kehtetuks kuulutanud, korrigeeritakse praeguse 
finantsraamistikuga hõlmatud viimase aasta kulude ülemmäärasid 15. punkti kohaselt 
nii, et püsihindades väljendatuna jäävad kehtima 2013. aasta ülemmäärad. Kui 
Euroopa Liidu laienemine peaks toimuma pärast 2013. aastat ja kui seda vajalikuks 
peetakse, tehakse laiendatud raamistikus liitumisläbirääkimiste tulemuste arvesse 
võtmiseks vajalikud korrektsioonid. 

Muudatus: 

Antud sättega tahetakse viimase 
laienemise kogemuste põhjal kaotada 
finantsraamistiku ja liitumislepingute 
sidususe osas praegu valitsevat 
ebaselgust. Kui finantsraamistiku osas 
kokkulepet ei saavutata, peaks olema 
võimalik ülemmäärasid laienemisega 
seoses korrigeerida. 
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II OSA – INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ PARANDAMINE 
EELARVEMENETLUSE KÄIGUS 

A. Institutsioonidevaheline koostöömenetlus 

30. Institutsioonid lepivad omavahel kokku töötada välja institutsioonidevaheline 
koostöömenetlus eelarveküsimustes. Sellise koostöö üksikasjad on esitatud lisas II, 
mis moodustab käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa. 

 

B. Eelarve koostamine 

31. Igal aastal esitab komisjon esialgse eelarveprojekti, milles näidatakse ära 
Ühenduse tegelikud rahastamisvajadused. 

Selles võetakse arvesse: 
– liikmesriikide täpseid prognoose seoses struktuurifondidega, 

– suutlikkust assigneeringuid ära kasutada, kusjuures püütakse rangelt säilitada 
kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ja makseteks suunatavate 
assigneeringute vahelist proportsiooni, 

– võimalusi pilootprojektide ja/või uute ettevalmistavate meetmete kaudu uute 
poliitikate käivitamiseks või lõpule jõudvate mitmeaastaste meetmete jätkamiseks, kui 
on hinnatud, kas põhiakti finantsmääruse artikli 49 mõistes on võimalik vastu võtta, 

– vajadust tagada, et kõik eelmise aastaga võrreldes kuludes tehtavad muudatused 
jääksid eelarvedistsipliiniga seatud piirangute raamidesse. 

Esialgsele eelarveprojektile lisatakse meetmete ülevaade, mis sisaldab selliseid 
andmeid, nagu seda nõuavad finantsmääruse artikli 27 3. lõige ja artikli 33 2. lõike 
punkt d) (eesmärgid, indikaatorid ja hindamiseks vajalik informatsioon). 

Täiendused: 

- 1. lõik: uus taane, milles 
meenutatakse täpsete prognooside 
tähtsust struktuurifondide makseteks 
suunatavate assigneeringute 
kujundamisele. Need prognoosid 
saadakse liikmesriikidelt. 

- Uus 2. lõik meetmete ülevaadete 
kohta, millesse koondatakse 
finantsmäärusega ette nähtud 
informatsioon. 
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32. Institutsioonid hoiduvad nii palju kui võimalik võtmast eelarvesse artikleid, milles on 
tegevuskulude finantseerimiseks ette nähtud tühised summad. 

Eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud kohustuvad mitte unustama ka 
hinnangu andmist komisjoni esialgsete eelarveprojektide täitmise võimalustele, 
arvestades ka jooksva eelarve täitmist. 

Enne nõukogus toimuvat teist lugemist saadab komisjon Euroopa Parlamendi 
eelarvekomitee eesistujale kirja, mille koopia saadetakse eelarvepädevate 
institutsioonide teisele harule ja mis sisaldab komisjoni märkusi Euroopa Parlamendis 
esimesel lugemisel vastu võetud eelarveprojekti paranduste realiseeritavuse kohta. 
Eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud arvestavad nende märkustega lisas II 
toodud lepitusmenetluse kontekstis. 

Usaldusväärse finantsjuhtimise huvides ja mõju tõttu, mida eelarvenomenklatuuri 
jaotistes ning peatükkides tehtud olulised muudatused avaldavad komisjoni 
osakondade juhtimisaruandluse alastele kohustustele, kohustuvad eelarvepädevate 
institutsioonide mõlemad harud lepitusprotsessi käigus kõiki selliseid olulisemaid 
muudatusi komisjoniga arutama. 

Täiendused: 

- Uue 2. lõiguga tahetakse vormistada 
juba kujunenud tegevuspraktika. 

- Uus 3. lõik on eelmise lõiguga seotud 
ja rõhutab usaldusväärse 
finantsjuhtimise ning 
eelarvenomenklatuuri teatud 
muutumatuse vahel valitsevat seost. 

C. Kulude liigendamine 

33. Kohustuslikeks loevad institutsioonid sellised kulud, mida eelarvepädevad 
institutsioonid peavad asutamislepingutes või nimetatud asutamislepingute alusel 
vastu võetud õigusaktides endale võetud kohustuste tõttu eelarvesse võtma. 

 

34. Esialgses eelarveprojektis peab sisalduma ettepanek kõigi uute eelarveartiklite ja 
muudetud õigusliku alusega artiklite klassifitseerimiseks. 
Kui Euroopa Parlament ja nõukogu esialgses eelarveprojektis esitatud 
klassifitseerimisettepanekuga ei nõustu, uurivad nad kõnesoleva eelarveartikli 
klassifitseerimise küsimust lähemalt lisa III põhjal, mis moodustab käesoleva 
kokkuleppe lahutamatu osa. Lahendust püütakse leida lisas II sätestatud 
lepitusmenetluse käigus. 
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D. Mittekohustuslike kulude suurim kasvumäär finantsraamistiku puudumise 
korral  

35. Ilma et see kahjustaks 12. punkti esimese lõigu kehtivust, lepivad institutsioonid 
omavahel kokku järgmiste sätete osas: 

(a) Euroopa Parlamendi autonoomne manööverdusvaru Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 272 9. lõike neljanda lõigu tähenduses – varu suurus peab 
olema pool maksimummäärast – rakendub, kui eelarveprojekt koos kõigi kirjalike 
muutmisettepanekutega on läbinud nõukogus esimese lugemise. 

Maksimummäärast tuleb kinni pidada aastaeelarve juures, kõik lisaeelarved ja/või 
eelarvmuudatused kaasa arvatud. Ilma, et see takistaks uue varumäära kehtestamist, 
jäävad kõik maksimummäära kasutamata osad ka edaspidi kasutamiseks 
kättesaadavaks ja nendega saab lisaeelarvete ja/või eelarvemuudatuste projektide 
koostamisel arvestada; 

(b) kui eelarvemenetluse käigus ilmneb, et menetluse lõpuleviimine võib eeldada 
kokkulepet uue mittekohustuslike kulude makseteks minevate assigneeringute ja/või 
kulukohustustega seotud assigneeringute kasvumäära kehtestamiseks (need määrad 
võivad olla erineva suurusega), püüavad institutsioonid lisas II sätestatud 
lepitusmenetluse kohaselt jõuda eelarvepädevate institutsioonide mõlema haru 
vahelisele kokkuleppele, ilma et see kahjustaks eelnenud alapunkti (a) kehtivust. 

 

E. Finantssätete lisamine õigusaktidesse  

36. Kaasotsustamismenetluse põhjal vastu võetud ja mitmeaastasi programme 
käsitlevates õigusaktides sisaldub säte, mille kohaselt vastav seadusandlik 
institutsioon määrab kindlaks antud programmi rahastamispaketi. 

See summa on aastaeelarve menetluse ajal eelarvepädeva institutsiooni jaoks 
peamiseks võrdlusaluseks. 

Täiendus: 

- 3. lõigus toodud täienduse tähtsus 
seisneb selles, et see annab 
aastaeelarvele kaasotsustamis-
menetluse käigus seatud võrdlus-
summadega võrreldes teatud määral 
paindlikkust. Selline paindlikkus 
võimaldab aga korrigeerimist kõige 
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Eelarvepädev institutsioon ja esialgset eelarveprojekti koostav komisjon kohustuvad 
mitte lahknema sellest summast enam kui 5% võrra, kui selgetel ja täpselt määratletud 
põhjustel ei ilmne uusi, objektiivseid ja pikaajalisi asjaolusid, kusjuures arvesse 
võetakse ka antud programmi täitmise tulemusi, seda eeskätt läbiviidud hindamiste 
põhjal. 

Käesolev punkt ei kehti kaasotsustamismenetluse kohaselt eraldatud ühtekuuluvuse-
eesmärgiliste ja liikmesriikide poolt sihtotstarbeliselt eraldatud assigneeringute kohta, 
millega kaasneb kogu programmi kestust hõlmav rahastamispakett. 

rohkem 5% võrra.  

37. Kaasotsustamismenetluse alla mittekuuluvaid mitmeaastaseid programme 
käsitlevates seadusandlikes dokumentides ei sisaldu ‘vajalikuks peetava summa’ 
mõistet. 

Kui nõukogu peaks tahtma lisada juurde rahalist võrdlusalust, loetakse seda vastava 
seadusandliku institutsiooni tahet illustreerivaks näitajaks ja see ei mõjuta 
eelarvepädeva institutsiooni asutamislepinguga määratletud pädevust. Seda sätet 
mainitakse kõigis sellist rahalist võrdlusnäitajat sisaldavates dokumentides. 

Kui kõnealuses summas on kokku lepitud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsiooniga (9) sätestatud lepitusmenetluse kohaselt, 
loetakse seda võrdlusaluseks käesoleva kokkuleppe 36. lõike mõistes. 

 

38. Finantsmääruse artiklis 28 sätestatud finantsdeklaratsioon kajastab väljapakutud 
programmi eesmärke rahaliselt ja sisaldab ka kogu programmi kestust hõlmavat 
ajakava. Vajaduse korral vaadatakse assigneeringud esialgse eelarveprojekti 
koostamise käigus programmi täitmise mahtu arvestades uuesti läbi. 

 

39. Eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud kohustuvad 12. punkti esimeses 
lõigus nimetatud mittekohustuslike kulude kasvu maksimummäärade piires 
respekteerima kulukohustustega seotud assigneeringute jaotust nii, nagu see on 
struktuurimeetmeid, maaelu arengut ja Euroopa Kalandusfondi käsitlevates määrustes 
sätestatud. 

Muudatus: 

12. punktist üle toodud 
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F. Kalanduslepingutega seotud kulud 

40. Institutsioonid lepivad kokku rahastada kalanduslepingutest tulenevaid kulutusi 
vastavalt lisas IV toodud korrale, milline lisa moodustab käesoleva kokkuleppe 
lahutamatu osa. 

 

G. Ühtse välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) rahastamine 

41. Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 28 kohaselt Euroopa Ühenduste 
üldeelarvesse arvatud ÜVJP kulude osas püüavad institutsioonid lisas II sätestatud 
lepitusmenetluse käigus ja komisjoni esitatud esialgse eelarveprojekti põhjal jõuda igal 
aastal kokkuleppele Ühenduse eelarvesse arvatavate tegevuskulude summa ja selle 
summa ÜVJP peatüki eelarveartiklite vahel jaotamise osas vastavalt käesoleva punkti 
neljandas lõigus pakutud jaotusele. Kui kokkulepet ei saavutata, mõistetakse seda nii, 
et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad eelarvesse kahest summast – eelmise 
eelarve vastavast summast ja esialgses eelarveprojektis pakutud summast – 
väiksema. 

ÜVJP tegevuskulude kogusumma kantakse tervenisti ühe eelarvepeatüki (ÜVJP) alla 
ja jaotatakse selle peatüki artiklite vahel vastavalt käesoleva lõike neljandas lõigus 
pakutud jaotusele. See summa peab katma reaalselt prognoositavad kulud ja mõistliku 
suurusega varu ettenägematute meetmete jaoks. Reservi alla summasid ei eraldata. 
Iga eelarveartikkel hõlmab ühismeetmeid ja nõukogu varasemaid otsuseid 
ühismeetmete elluviimise kohta, meetmeid, mis on ette nähtud, kuid mille kohta ei ole 
veel otsuseid langetatud, ja kõiki tulevasi – s.t. ettenägematuid – meetmeid, mille 
rakendamise nõukogu peaks kõnesoleva rahandusaasta jooksul otsustama. 

Kuna finantsmääruse kohaselt on komisjon pädev mingi ÜVJP meetme raames 
assigneeringuid iseseisvalt ühe eelarvepeatüki piirides ühe artikli alt teise alla tõstma, 
s.t. ÜVJP summasid jaotama, on ÜVJP meetmete kiireks realiseerimiseks vajalik 
paindlikkus sellega tagatud. Kui ÜVJP eelarves rahandusaastaks ette nähtud summa 
on vajalike kulude katmiseks ebapiisav, püüavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal ja 24. punktis toodut arvesse võttes küsimust kiirkorras 
lahendada. 

Ajakohastamine. 
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ÜVJP eelarvepeatüki artiklid, mille alla ÜVJP meetmed kantakse, võiksid olla 
järgmised: 

– konfliktide ja rahuprotsesside jälgimine ja kontrollimine, 
– tuumarelva leviku tõkestamine ja desarmeerimine, 
– rahutagamismissioonid, 
– erakorralised meetmed, 
– ettevalmistavad ja järelmeetmed, 
– Euroopa Liidu eriesindajad, 
– konfliktide lahendamine ja muud stabiliseerivad meetmed. 

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on ühel meelel selles, et ühegi neljandas 
lõigus loetletud eelarveartikli alla kuuluvateks meetmeteks eraldatav summa ei või 
ületada 20% ÜVJP eelarvepeatüki kogusummast. 

42. Kord aastas konsulteerib nõukogu eesistuja Euroopa Parlamendiga nõukogu 
dokumendi küsimuses, milles esitatakse ÜVJP peamised aspektid ja tähtsamad 
valikud, kaasa arvatud selle finantsmõjud Euroopa Ühenduste üldeelarvele. Lisaks 
peavad nõukogu eesistuja ja kaks järgmist eesistujat 24. novembril 2003 peetud 
lepituskohtumisel saavutatud kokkuleppe kohaselt hoidma parlamenti toimuvaga 
kursis, korraldades selleks vähemalt viis korda aastas ühiseid konsultatiivkohtumisi, 
milles lepitakse kokku hiljemalt enne nõukogus korraldatavat teist lugemist toimuval 
lepituskohtumisel. Komisjon kaasatakse neil kohtumistel osalema. 

Iga kord, kui nõukogu langetab ÜVJP vallas mingi otsuse, millega kaasnevad kulud, 
saadab ta koheselt ja igakordselt Euroopa Parlamendile hinnangu kavandatavate 
kulude suuruse kohta (‘finantsdeklaratsiooni’), pöörates erilist tähelepanu meetmete 
ajalise kestuse, töötajate palkamise, ruumide, muu infrastruktuuri ja 
transpordivahendite kasutamise, koolitusvajaduste ja turvameetmetega seonduvatele 
kuludele. 

Kord kvartalis teavitab komisjon eelarvepädevat institutsiooni ÜVJP meetmete 
elluviimisest ja edastab talle finantsprognoosid aasta lõpuni jäänud ajavahemiku kohta. 

1. lõigus tehtud muudatus on 24. 
novembri 2003. aasta lepituskohtumisel 
saavutatud kokkuleppega kooskõlas. 



 

ET 23   ET 

I LISA 

FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2007-2013 

2006 (a) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

46.621 58.735 61.875 64.895 67.350 69.795 72.865 75.950

8.791 12.105 14.390 16.680 18.965 21.250 23.540 25.825

37.830 46.630 47.485 48.215 48.385 48.545 49.325 50.125

56.015 57.180 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825    57.805

selles  : Turuga seotud kulud ja otsetoetused 43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506    42.293

2.342 2.570 2.935 3.235 3.530 3.835 4.145      4.455

11.232 11.280 12.115 12.885 13.720 14.495 15.115    15.740

5. Halduskulud (d) 3.436 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365      4.500

Kompensatsioon (e) 1.041 120 60 60

Kulukohustustega seotud 120.688 133.560 138.700 143.140 146.670 150.200 154.315 158.450

Makseteks suunatavad (c) 114.740 124.600 136.500 127.700 126.000 132.400 138.400 143.100 Keskmiselt

1,09% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15% 1,14%

0,15% 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09% 0,10%

1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

   1b. Ühtekuuluvus kasvu ja tööhõive nimel

2. Loodusvarade kaitse ja kasutamine

KULUKOHUSTUSTEGA SEOTUD 

1. Püsiv kasv 

   1a. Konkurentsivõime kasvu ja tööhõive nimel

Miljonit €  2004. a. 

(e) Kokkulepitud Euroopa Liidu ühisseisukohas Bulgaaria ühinemiskonverentsiks ettenähtud summad (CONF-BG 27/04).

(b) Hõlmab kulutusi solidaarsuse rahastamisvahendile (2004. aastal 1 miljard eurot jooksevhindades) alates 2006. aastast. Vastavaid makseid arvestatakse siiski alles 2007. aastast.

(c)  Euroopa Arengufondi integreerimine Euroopa Liidu eelarvesse toimub eeldatavasti 2008. aastal.  2006. ja 2007. aasta kulukohustused esitatakse ainult võrdluseks. Makseid käsitlevate 
arvnäitajate puhul ei ole arvesse võetud kulukohustustega seotud makseid, mis on varasemad kui aastast 2008. 

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õiglus (b)

(d) Hõlmab muude institutsioonide kui komisjoni halduskulusid, pensione ja kulusid Euroopa koolidele. Komisjoni halduskulud integreeritakse esimesse nelja eelarveritta.

4. EL kui globaalne partner (c)

Makseteks suunatavad assigneeringud protsendina 

Omavahendite ülemmäär protsendina RKT-st

Olemasolev varu

a) Viitamise ja võrdlemise hõlbustamise huvides on praeguses finantsperspektiivis esitatud 2006. aasta kulud liigendatud vastavalt kavandatud uuele nomenklatuurile. Kulud ridadel 3 ja 4 hõlmavad 
summasid, mis viitavad vastavalt solidaarsuse rahastamisvahendile ja (2004. aasta hindades arvestatult 961 eurot) ja Euroopa Arengufondile (hinnanguliselt 3 miljardit eurot).

 



 

ET 24   ET 

II LISA Märkused 

INSITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ EELARVESEKTORIS 

 MÄRKUSED 

A. Seejärel, kui komisjoni poolt igal aastal esitatavat 
poliitikastrateegiat arvestades on finantsraamistikku 
järgmiseks rahandusaastaks tehnilised korrektsioonid sisse 
viidud ja enne esialgse eelarveprojekti osas otsuse 
langetamist kutsutakse antud aastaeelarve võimalike 
prioriteetide arutamiseks kokku kolmepoolne nõupidamine. 
Seejuures arvestatakse vajalikul määral institutsioonide 
pädevusega ja järgmise rahandusaasta ning 
finantsraamistikuga kaetud järgnevate rahandusaastate 
vajaduste ettenähtavate muutustega. Veel võetakse 
arvesse pärast algse finantsraamistiku koostamist ilmnenud 
uusi arenguid, mis võivad Euroopa Liidu eelarvele olulist ja 
püsivat mõju avaldada. Kui institutsioonid langetavad 
vastastikusel kokkuleppel otsuse, et finantsperspektiiv tuleb 
uuesti üle vaadata, võib komisjon teha sellekohase 
ettepaneku. 

B. Kohustuslike kulude osas näitab komisjon esialgse 
eelarveprojekti esitamisel ära: 

(a) uue või kavandatava seadustega seotud 
assigneeringud; 

(b) eelmise eelarve vastuvõtmise ajal kehtinud seaduste 
rakendamisest johtuvad assigneeringud. 

Komisjon hindab hoolikalt normidest ja eeskirjadest 
tulenevate Ühenduse kohustuste täitmise rahalisi mõjusid. 
Vajaduse korral täpsustab ta eelarvemenetluse käigus oma 
prognoose. Ta esitab eelarvepädevale institutsioonile kõik 
piisavalt argumenteeritud põhjendused, mida too võib 
nõuda. 

Kui komisjon seda vajalikuks peab, võib ta esitada 
eelarvepädevate institutsioonide mõlemale harule kirjaliku 
ad hoc parandusettepaneku esialgses eelarveprojektis 
kavandatud põllumajanduskulude aluseks olevate 
arvnäitajate täpsustamiseks ja/või vaadeldava 
rahandusaasta 1. jaanuaril kehtivaid kalanduslepinguid 
puudutavate uusimate andmete alusel muuta 
rahvusvaheliste kalanduslepingutega seotud summasid ja 

Muudatused ja 
ajakohastamine: 

- Punkt A: viidatakse iga-
aastasele poliitikastrateegia 
teatisele kui strateegilise 
planeerimise ja 
programmeerimise ühele 
osale. 

- Punkt A: et anda 
ülevaatamis-menetlusele 
tagasi selle algne roll ja 
selle rakendamist mitte üle 
dramatiseerida, tehakse 
ettepanek vaadata üle need 
uued eelarvevajadused, 
millel võiks olla pikaajaline 
finantsmõju. Niisugune 
ülevaatamine korraldataks 
kolmepoolse 
eelarvenõupidamise käigus 
ja selle tulemuseks võib olla 
ettepanek vaadata üle kogu 
finantsraamistik. 

- Punkt B: muudetakse 
punktide järjestust. 

- Punkt B 5. lõik: 
kogemused on näidanud, et 
mõnel juhul võib 
kolmepoolne kohtumine 
enne esimest lugemist 
Euroopa Parlamendis 
osutuda mittevajalikuks. 

- Punkt D (uus) asendab 
institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkte 37 ja 38. 

Uued summad 
pilootskeemidele ja 
ettevalmistavatele 
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nende jaotust vastavate tegevuskulude artiklite alla 
kantavate ning reservi jäetavate assigneeringute vahel. 

Nimetatud kirjalik parandusettepanek tuleb saata 
eelarvepädevale institutsioonile enne oktoobri lõppu. 

Kui parandusettepanek esitatakse nõukogule vähem kui kuu 
aega enne eelarveprojekti esimest lugemist Euroopa 
Parlamendis, võtab nõukogu ad hoc kirjalikku 
parandusettepanekut reeglina arvesse nõukogus toimuval 
eelarveprojekti teisel lugemisel. 

Sellest tulenevalt püüavad eelarvepädevate institutsioonide 
mõlemad harud enne eelarve teistkordset lugemist 
nõukogus täita vajalikud eeltingimused selleks, et kirjalik 
parandusettepanek kõigis asjassepuutuvates 
institutsioonides juba esimesel lugemisel vastu võetaks. 

C. 1. Kõigi kulude osas viiakse sisse lepitusmenetlus. 

2. Lepitusmenetluse eesmärk on: 

(a) jätkata komisjoni esialgse eelarveprojekti valgusel 
arutelu kulude üldiste arengutrendide ja sellega seoses 
järgmise aasta eelarve üldiseloomustuse üle; 

(b) saavutada eelarvepädevate institutsioonide mõlema 
haru vahel kokkulepe järgmistes küsimustes: 

– Punkti B alapunktides (a) ja (b) viidatud assigneeringud, 
sealjuures ka need, mis on välja pakutud punktis 2 
nimetatud kirjalikus parandusettepanekus, 

– eelarvesse kantavad mittekohustusliku kulude summad 
vastavalt käesoleva kokkuleppe 39. punktile, 

– ja eeskätt sellistes küsimustes, mille puhul käesolevas 
kokkuleppes sellele menetlusele viidatakse. 

3. Menetlus algab kolmepoolse kohtumisega, mis 
kutsutakse kokku aegsasti, et institutsioonid saaksid üritada 
jõuda kokkuleppele hiljemalt selleks päevaks, mille nõukogu 
on määranud eelarveprojekti vastuvõtmiseks. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu delegatsioonid ühtlustavad 
komisjoni osavõtul selle kolmepoolse kohtumise tulemuste 
põhjal oma seisukohad. 

meetmetele on arvutatud 
praeguste IVK summade 
põhjal, mida korrigeeriti 
2004. aasta hinnatasemega 
ja suurendati 10 % võrra, et 
võtta arvesse Euroopa Liidu 
laienemise mõju. 
Ettevalmistavate meetmete 
kohta käiv summa on 
saadud, korrutades uutele 
ettevalmistavatele 
meetmetele eraldatava 
summa 2.5-ga. 
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Kui kolmepoolsel kohtumisel ei otsustata teisiti, toimub 
lepituskohtumine samade osapoolte traditsioonilise 
nõupidamise ajal kuupäeval, mille nõukogu on 
eelarveprojekti vastuvõtmiseks määranud. 

4. Komisjoni kirjaliku ettepaneku või siis kas Euroopa 
Parlamendi eelarvekomitee eesistuja või nõukogu 
(eelarved) eesistuja kirjaliku taotluse põhjal võidakse 
vajadusel korraldada enne Euroopa Parlamendis toimuvat 
esimest lugemist uus kolmepoolne kohtumine. Sellise 
kolmepoolse kohtumise korraldamise otsuse langetavad 
institutsioonid pärast nõukogu eelarveprojekti vastuvõtmist 
ja enne Euroopa Parlamendi eelarvekomitees peetaval 
esimesel lugemisel parandusettepanekute üle toimuvat 
hääletamist. 

5. Eelarvepädevate institutsioonide kummaski harus 
toimunud esimese lugemise järel jätkavad institutsioonid 
lepitusmenetlust, et jõuda kokkuleppele kohustuslike ja 
mittekohustuslike kulude osas ning eelkõige selleks, et 
arutada Punktis 2 nimetatud ad hoc kirjalikku 
parandusettepanekut. 

Sel eesmärgil korraldatakse pärast Euroopa Parlamendis 
toimuvat esimest lugemist kolmepoolne kohtumine. 

Kolmepoolse kohtumise tulemusi arutatakse teisel 
lepituskohtumisel, mis toimub nõukogus peetava teistkordse 
lugemise päeval. 

Vajaduse korral jätkavad institutsioonid diskussioone 
mittekohustuslike kulude üle pärast nõukogus toimunud 
teistkordset lugemist. 

6. Neil kolmepoolsetel kohtumistel juhivad institutsioonide 
delegatsioone nõukogu (eelarved) eesistuja, Euroopa 
Parlamendi eelarvekomitee eesistuja ja eelarve eest 
vastutav komisjoni liige. 

7. Eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud astuvad 
kõiki vajalikke samme selleks, et tagada lepitusmenetluse 
käigus saavutada võidavate lõpptulemuste tunnustamine 
kogu käimasoleva eelarvemenetluse kestel. 

D. Et komisjonil oleks piisavalt aega eelarvepädeva 
institutsiooni poolt sisse viidud muudatuste realiseeritavust 
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hinnata, uusi ettevalmistusmeetmeid/pilootprojekte käivitada 
või käimasolevate kestust pikendada, teavitavad 
eelarvepädevate institutsioonide mõlemad harud komisjoni 
juuni keskpaigaks oma vastavatest kavatsustest, nii et 
esimesed arutelud võiksid toimuda juba nõukogus peetava 
esimese lugemise ajal korraldataval lepituskohtumisel. 
Jõusse jäävad ka käesolevas lisas ette nähtud 
lepitusmenetluse järgmised etapid, samuti käesoleva 
kokkuleppe 35. punktis toodud eelarve täidetavust 
puudutavad sätted. 

Lisaks lepivad kõik kolm institutsiooni kokku selles, et 
pilootskeemideks eraldatavate nähtavate assigneeringute 
kogusumma ei ületa ühelgi eelarveaastal 38 miljonit € . Veel 
nõustuvad nad piirama uuteks ettevalmistusmeetmeteks 
ette nähtud assigneeringute summat igal eelarveaastal 36 
miljoni €-ga ja ettevalmistusmeetmeteks mõeldud 
kulukohustuste täitmiseks tegelikult määratud 
assigneeringute kogusummat 90 miljoni €-ga. 
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III LISA 

KULUDE LIIGENDUS 

RIDA 1* Säästev majanduskasv

1A Kasvu ja tööhõivet soodustav konkurentsivõime Mittekohustuslikud 
(MKK)

1B Kasvu ja tööhõivet soodustav ühtekuuluvus MKK
RIDA 2* Loodusvarade majandamine ja säilitamine MKK

Välja arvatud:
Ühise põllumajanduspoliitika kulud, mis on seotud 
turumeetmete ja ja otsetoetuste, sh kalanduse 
kalanduskokkulepetegaturumeetmete 

Kohustuslikud kulud
(KK)

RIDA 3* Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus MKK

RIDA 4* EL ülemaailmse koostööpartnerina MKK
Välja arvatud:

Kulutused, mis tulenevad rahvusvahelistest kokkulepetest, mille 
Euroopa Liit on sõlminud kolmandate isikutega KK

osamaksed rahvusvaheliste organisatsioonidele või asutustele 
ning 

KK

osamaksed laenutagatisfondi KK

RIDA 5* Haldustegevus MKK

V. a. pensionid ja lahkumistoetused KK
* Järgmised komisjoni halduskulud on kohustuslikud:
- kohtukulud,
- kahjutasud,
- toetused ja mitmesugused teenistuse lõpetamise korral tehtavad maksed.
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LISA IV 

KALANDUSLEPINGUTEST TULENEVATE KULUDE RAHASTAMINE 

A. Kalanduslepingutega seotud kulusid rahastatakse kahe 
‘kalanduse’ poliitikavaldkonda kuuluva artikli kaudu (lähtudes 
tegevuspõhisest eelarvenomenklatuurist): 

(a) rahvusvahelised kalanduslepingud (11 03 01); 

(b) eraldised rahvusvahelistele organisatsioonidele (11 03 02). 

Kõik kõnesoleva aasta 1. jaanuaril jõus olevate lepingute ja 
protokollidega seonduvad summad kantakse rubriiki 11 03 01. 
Kõigi uute või uuendatavate, pärast kõnesoleva aasta 1. jaanuari 
jõustuvate lepingutega seonduvad summad kantakse rubriiki 
31 02 04 02 – Reservid/Eristatavad assigneeringud (kohustuslikud 
kulud). 

Ajakohastamine 

B. Lisas III sätestatud lepitusmenetluse käigus püüavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal 
eelarverubriikidesse ja reservi kantavate summade osas 
kokkuleppele jõuda. 

 

C. Komisjon kohustub Euroopa Parlamenti läbirääkimiste 
ettevalmistustest ja käigust, sealhulgas ka eelarvemuudatustest 
regulaarselt teavitama. 

Institutsioonid kohustuvad kalanduslepetega seotud seadusandliku 
menetluse käigus tegema kõik, mis nende võimuses, et tagada 
menetluse võimalikult kiire läbiviimine. 

Kui kalanduslepingutega seotud assigneeringud (reserv kaasa 
arvatud) jäävad ebapiisavaks, annab komisjon eelarvepädevale 
institutsioonile informatsiooni, mis on vajalik, et (võimaluse korral 
lihtsustatud) kolmepoolse kohtumise vormis vahetada arvamusi 
sellise olukorra kujunemise põhjuste ja kindlate menetluste 
kohaselt rakendada võidavate meetmete kohta. Vajaduse korral 
teeb komisjon ettepaneku vajalike meetmete rakendamiseks. 

Igas kvartalis esitab komisjon eelarvepädevale institutsioonile 
üksikasjalikku informatsiooni kehtivate lepingute täitmise ja 
finantsprognoosid aasta lõpuni jäänud ajavahemiku kohta. 
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DEKLARATSIOONID 

Deklaratsioon struktuurifondide, Maaelu Arengu fondi ja Euroopa Kalandusfondi 
korrigeerimise kohta sõltuvalt nende kasutamist mõjutavatest asjaoludest  

Institutsioonid võivad komisjoni ettepaneku põhjal otsustada, et kui struktuurifondid, 
Maaelu Arengu fond ja Euroopa Kalandusfond allutatakse pärast 1. jaanuari 2007 uutele 
reeglitele, võib finantsraamistiku esimesel aastal kasutamata jäänud assigneeringud 
järgnevatele aastatele üle kanda. 


