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ELi uus eelarve: audiitorite sõnul on suurem paindlikkus 
positiivne, kuid endiselt tuleb rohkem rõhku panna 
lisaväärtusele 
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue infodokumendi kohaselt tuleb Euroopa Komisjoni tehtud 
ELi perioodi 2021–2027 eelarveettepanekus panna veel suuremat rõhku lisaväärtusele. 
Audiitorid toetavad uue mitmeaastase finantsraamistiku suuremat paindlikkust ootamatute 
sündmuste suhtes. Samas hoiatavad nad, et ettepanekus ei selgitata arusaadavalt 
kuluvaldkondade prioriteetides tehtud muudatusi ega põhjendata neid ELi kuluprogrammide 
lisaväärtust käsitleva komisjoni hindamise tulemustega.  

„ELi lisaväärtus on komisjoni kulutuste reformi üks peamistest põhimõtetest,“ ütles 
infodokumendi eest vastutav kontrollikoja liige Jan Gregor. „Komisjoni ettepanekuid ei selgitata 
aga selgelt ega põhjendata neid ELi kuluprogrammide lisaväärtust käsitleva komisjoni hindamise 
tulemustega.“ 

Komisjon soovib muuta nii eelarve prioriteete kui struktuuri. Vähendati üksnes rubriigi 
„Loodusvarad ja keskkond“ eelarvet (63 miljardi euro võrra). See sisaldab ka ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamiseks eraldatavate ELi vahendite vähendamist 15%. Samal ajal 
teeb komisjon ettepaneku suurendada maaelu arengu programmide liikmesriikide poolset 
kaasrahastamist. 

Muudes valdkondades kavatseb komisjon rahastamist 115 miljardi euro võrra suurendada, 
sealhulgas võtta kasutusele 52 miljardit euro suuruses summas uusi vahendeid. Rohkem kui 10% 
võrra kavatsetakse suurendada kulutusi valdkondades „Naabrus ja maailm“ (+13%), „Ühtne turg, 
innovatsioon ja digitaalareng“ – rubriik, mis hõlmab teadusuuringute kulutusi (+43%), ning 
„Ränne ja piirihaldus“ koos valdkonnaga „Turvalisus ja kaitse“ (+359%).  

Audiitorid juhivad tähelepanu ka kavandatava eelarve ajastamise küsimustele. Nende sõnul ELi 
tegevuse strateegilised raamistikud ja eesmärgid kattuvad ja on omavahel sünkroniseerimata. 
Strateegia „Euroopa 2020“ lõpeb enne uue mitmeaastase finantsraamistiku perioodi algust, kuid 
ELi uusi strateegilisi eesmärke ei ole veel paika pandud. ELi pikaajalise eelarve ettepanek sisuliselt 
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mitte lihtsalt ei peegelda liidu poliitilisi eesmärke pärast 2020. aastat, vaid sellest on saanud 
nende kujundaja. Audiitorite sõnul ei ole see ei tavapärane ega loogiline järjestus.  

Komisjon kavatseb õigusaktid 2019. aasta kevadeks vastu võtta. Kontrollikojal on selle üle hea 
meel, kuna õigusaktide vastuvõtmine aitab komisjonil ja liikmesriikidel uued programmid 
viivitamatult käivitada. 

Audiitorid toetavad uue mitmeaastane finantsraamistiku märkimisväärselt suuremat paindlikkust 
ootamatute sündmuste suhtes, kuid nende sõnul tuleb enne uue raamistiku algust lahendada 
veel mitmed alljärgnevad küsimused: 

• töötada välja ulatuslik finantsplaan, mis tuleb lisada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) ettepanekule;  

• mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku arutelu on alanud enne, kui EL on selgelt 
sõnastanud oma strateegilised eesmärgid 2020. aastale järgnevaks perioodiks;  

• ELi rahastamisprogrammid vajavad tugevaid ja omavahel järjepidevaid 
tulemusraamistikke, mis on kooskõlas ELi strateegiliste eesmärkide ja mitmeaastase 
finantsraamistikuga 2021–2027;  

• komisjoni pakutud uued ja läbivaadatud rahastamiskavad peavad tagama pideva 
kõrgetasemelise avaliku sektori vastutuse ja läbipaistvuse;  

• Euroopa Kontrollikojale tuleks anda volitused auditeerida kõiki ELi asutusi, sealhulgas 
Euroopa Kaitseametit ja kavandatavat Euroopa Valuutafondi; lisaks peaks kutsuma 
kontrollikoja auditeerima kõiki organeid, mis on loodud ELi poliitika rakendamiseks 
väljaspool ELi õiguskorda. 

Toimetajatele 

Audiitorite arvutuste kohaselt on komisjoni esitatud mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
maht võrreldes 2014.–2020. aasta raamistikuga 18% võrra kasvanud (1,08 triljonilt eurolt 1,28 
triljoni euroni). Samas tuleb arvestada inflatsiooni, Brexiti mõju (Ühendkuningriigi osamaksete ja 
talle tehtavate maksete vähendamine) ning Euroopa Arengufondi lisamist ELi eelarvesse. 
Eelnevat arvesse võttes on tegelik kasv audiitorite sõnul 5% – 1,08 triljonilt eurolt 1,13 triljoni 
euroni. Komisjoni hinnangul langeb eelarve osakaal kogurahvatulust sellegipoolest 1,16%-lt 
1,11%-le. 

Infodokument ei ole auditiaruanne, vaid ülevaatepõhine dokument, mis põhineb avalikult 
kättesaadaval teabel ja audiitorite poolt vastavas poliitikavaldkonnas tehtud tööl. 

Euroopa Kontrollikoja infodokument „Komisjoni ettepanek perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) inglise keeles.  

 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/ecadefault.aspx

