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Kokkuvõte
I Komisjon leidis, et finantskriisi algpõhjustega tegelemiseks on vaja eeskirjadel

põhinevat eelarveraamistikku täiendada siduvate riigisiseste õigusnormidega. Seetõttu
tegi komisjon ettepaneku võtta vastu kolm õigusakti, et tugevdada liikmesriikide
eelarveraamistikke (st viisi, kuidas eelarvepoliitikat rakendatakse). Kolmest õigusaktist
on kaks vastu võetud (2011. aastal esimese majanduse juhtimise paketi raames ning
2013. aastal teise majanduse juhtimise paketi raames), samal ajal kui 2017. aasta
direktiivi ettepaneku seadusandlik protsess on veel pooleli. Lisaks sõlmisid
25 liikmesriiki 2012. aasta 2. märtsil majandus- ja rahaliidu valitsustevaheline
stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu.

II Õigusaktides nõutakse liikmesriikidelt muu hulgas sõltumatute eelarveasutuste

loomist, riigisiseste eelarve-eeskirjade olemasolu ning eeskirjadel põhinevate
mitmeaastaste eelarveraamistike kasutusele võtmist. Hästi kavandatud sõltumatud
eelarveasutused tähendavad eelarve-eeskirjade paremat järgimist ning täpsemaid ja
vähem kallutatud makromajanduslikke ja eelarveprognoose. Lisaks leitakse, et
keskpika perioodi eelarveraamistikud aitavad saavutada paremaid eelarvenäitajaid,
sest need näitavad, kas ja kuidas sobivad praegused poliitilised otsused ja tulevased
programmid kokku keskpika perioodi jätkusuutlike eelarveeraldistega.

III Auditi eesmärk oli hinnata, kas komisjoni meetmed ELi liikmesriikide

eelarveraamistike tugevdamiseks saavutasid soovitud tulemused. Sel eesmärgil
uurisime me, kas
a)

ELi õiguslikud nõuded liikmesriikide eelarveraamistikele olid mõjusad;

b)

liikmesriikide eelarveraamistikke tugevdati asjakohase ja selge vastastikuse
suhtluse kaudu komisjoni, sõltumatute eelarveasutuste ja Euroopa
Eelarvenõukogu vahel;

c)

komisjon hindas asjakohaselt seda, kuidas ELi õigusaktide nõudeid on
liikmesriikides rakendatud ja kohaldatud.

IV ELi seadusandlikud meetmed andsid tõuke liikmesriikide eelarveraamistike

tugevdamiseks. Õigusraamistiku puhul on aga veel paranemisruumi. Võrreldes
rahvusvaheliste standardite ja parimate tavadega on nõuded mitmes aspektis
leebemad, eriti seoses keskpika perioodi eelarveraamistiku ja sõltumatute
eelarveasutustega. Komisjoni 2017. aastal esitatud direktiivi ettepanekus käsitletakse
mõningaid, kuid mitte kõiki meie täheldatud puudusi.
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V Sõltumatud eelarveasutused hindavad vastavust riigisisestele eelarve-eeskirjadele.

Lisaks komisjonile hindavad mõned sõltumatud eelarveasutused ka liikmesriikide
eelarvekavade vastavust ELi eeskirjadele; kas seetõttu, et nad on kohustatud seda
tegema nende endi õiguslikust alusest tulenevalt või sellepärast, et nad teevad seda
vabatahtlikult. Kuna komisjon kasutab hindamisel oma kaalutlusõigust, kaasneb sellega
risk, et komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste hinnangud ELi eelarve-eeskirjade
täitmise kohta ei ole omavahel kooskõlas. Kui see risk peaks realiseeruma, väheneks
ELi eelarveraamistiku tõhusus.

VI 2015. aastal avaldatud viie juhi aruandes tehti ettepanek luua Euroopa

Eelarvenõukogu, mille ülesanne oleks anda Euroopa tasandil avalik ja sõltumatu
hinnang liikmesriikide eelarvete ja nende täitmise tulemuslikkuse kohta ELi eelarveeesmärkidega võrreldes. Samal aastal asutati komisjoni otsusega Euroopa
Eelarvenõukogu. Euroopa Eelarvenõukogu ülesehitus ja volitused ei olnud piisavad
nimetatud aruandes loetletud ülesannete täitmiseks. Lisaks jätab praegune
institutsiooniline ülesehitus ruumi eelarvenõukogu sõltumatuse parandamiseks.
Samuti võib komisjon eirata Euroopa Eelarvenõukogu esitatud ettepanekuid ja
soovitusi ilma oma tegevust asjakohaselt põhjendamata.

VII Komisjonil on seni olnud vaid piiratud kindlus selle kohta, et ELi nõuded

liikmesriikide eelarveraamistike kohta on asjakohaselt rakendatud ja kohaldatud.
Riigisiseste õigusaktide vastavuse hindamine direktiivi 2011/85 nõuetele ei ole veel
lõpule viidud. ELi õigusraamistiku kohaldamise hindamisi ei ole veel läbi viidud või tehti
seda liiga varajases rakendamise etapis, et see mõttekas oleks.

VIII Soovitame komisjonil
a)

tugevdada koostööd sõltumatute eelarveasutustega, et minimeerida erinevusi
komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste hinnangute vahel ELi eelarve-eeskirjade
järgimise kohta;

b)

vaadata läbi liikmesriikide eelarveraamistike nõuded, võttes arvesse ka
rahvusvahelisi standardeid ja parimaid tavasid;

c)

tugevdada Euroopa Eelarvenõukogu rolli;

d)

käsitleda veel lahendamata küsimusi, mis on seotud nõuete täitmisega, ja
suurendada kindlust liikmesriikide eelarveraamistike toimimise suhtes.
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Sissejuhatus
Taust

01 Kuna 2009. aastal puhkenud riigivõlakriis ohustas euroala stabiilsust, võtsid ELi

seadusandjad vastu mitu õigusakti, et parandada ELi eelarve juhtimist. Eesmärk oli
tõhustada stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamist ning tugevdada liikmesriikide
eelarveraamistikke 1 (eelarveraamistiku komponentide kohta vt 1. selgitus).

1. selgitus. Liikmesriikide eelarveraamistikud
Liikmesriikide eelarveraamistikud on eelarvepoliitika aluseks olevad kokkulepped,
menetlused, eeskirjad ja institutsioonid.

Liikmesriikide eelarveraamistike komponendid
Eelarveeeskirjad ja
korrigeerimis
mehhanism
Statistika ja
raamatupidamine

Prognoosid

Liikmesriikide
eelarveraamistikud
Sõltumatud
eelarveasutused

Aastaeelarved

Keskpika
perioodi
eelarveraamistik
Kuulus auditi ulatusse

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1

Euroopa Ülemkogu (2010), „Report by the Task Force to the European Council on
strengthening economic governance in the EU“.
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02 Majandusalases kirjanduses ollakse üldiselt üksmeelel, et mitmeaastased

eeskirjadel põhinevad eelarveraamistikud on seotud paremate eelarvenäitajatega 2,
sest need näitavad, kuidas praegused poliitilised otsused ja tulevased programmid
sobituvad keskpika perioodi eelarveeraldistega. Usaldusväärsed keskpika perioodi
eelarveraamistikud võivad aidata valitsustel täita nii eelarve jätkusuutlikkust käsitlevad
nõuded kui ka kasutada vajaduse korral eelarvepoliitikat majandus- ja
finantsvapustuste mõju leevendamiseks 3.

03 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule on eelarvepoliitika liikmesriikide

pädevuses. Poliitikat on siiski vaja kooskõlastada, et vältida negatiivset ülekanduvat
mõju ja euroala finantsstabiilsust ohustavaid riske. Komisjon leidis, et sellise
koordineerimise edu tagamiseks peavad ELi eelarve-eesmärgid olema lõimitud
liikmesriikide eelarvepoliitikaga 4. 2005. aastal „leidis nõukogu, et riigisisene
valitsemiskord peaks täiendama Euroopa Liidu raamistikku“ 5. Sel ajal ei esitatud aga
kõikehõlmavat analüüsi i) sel ajal kehtinud ELi raamistiku puuduste kohta ega ii) kahe
valitsemiskorra tulevase koordineerimise kohta. Oktoobris 2009 jõudis Euroopa Liidu
Nõukogu (edaspidi „nõukogu“) taas järeldusele, et liikmesriikide eelarveraamistikke
tuleks tugevdada, et toetada eelarve pikaajalist jätkusuutlikkust 6.

04 Alates 2006. aastast on komisjon asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste

uuringute kaudu kogunud kvalitatiivset teavet ja andmeid liikmesriikide
eelarveraamistike peamiste elementide kohta (st arvudes väljendatud eelarveeeskirjad, sõltumatud eelarveasutused ja keskpika perioodi finantsraamistikud). See
teave sisestatakse komisjoni eelarve juhtimise andmebaasi ja seda kasutatakse
eelarveraamistike peamiste elementide tugevust ja kvaliteeti näitavate indeksite
arvutamiseks.

2

Näiteks: Debrun, X. and al. (2008), „Tied to the mast? National fiscal rules in the European
Union“, majanduspoliitika 23/54, lk 299–362.

3

IMF (2013), „Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies“,
poliitikadokument.

4

Vt näiteks Euroopa Komisjon (2004), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus
2004. aastal“.

5

ELi nõukogu (2005), „Ecofin Council report to the European Council of 22–23 March 2005
on improving the implementation of the Stability and Growth Pact“.

6

ELi nõukogu (2009), „2967. majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldused“.
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Õigusraamistik

05 Esimene samm poliitilise arutelu tulemusena ühise õigusraamistiku

väljatöötamisel oli direktiivi 2011/85 7 vastuvõtmine, mis on üks kuuest
seadusandlikust meetmest, mida tuntakse esimese majanduse juhtimise paketi nime
all. Direktiiviga 2011/85 on kehtestatud miinimumnõuded liikmesriikide
eelarveraamistikele (et saada ülevaade asjaomastest õigusaktidest ja nende
heakskiitmise ajaloost, vt lisa I):
i)

liikmesriikide eelarve planeerimine peaks põhinema selleks määratud asutuse
esitatud realistlikel makromajanduslikel ja eelarveprognoosidel;

ii)

liikmesriikidel peaksid olema konkreetsed eelarve-eeskirjad, mille täitmist
kontrollivad sõltumatud asutused;

iii)

liikmesriikidel peaks olema usaldusväärne ja tõhus keskpika perioodi
eelarveraamistik, mis hõlmab vähemalt kolmeaastast eelarve
planeerimisperioodi; ja

iv)

liikmesriikidel peaksid olema terviklikud, järjepidevad ja läbipaistvad eelarvealase
raamatupidamisarvestuse ja statistilise aruandluse süsteemid.

06 Teine samm oli 2012. aasta märtsis sõlmitud majandus- ja rahaliidu

valitsustevaheline stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, eelkõige
fiskaalkokkulepe (III jaotis), mida täiendati komisjoni 2012. aasta juuni teatisega, milles
sätestatakse seitse ühist põhimõtet 8 (edaspidi „komisjoni ühised põhimõtted“).
Fiskaalkokkuleppe osalised (kõik 19 euroala liikmesriiki, Bulgaaria, Taani ja Rumeenia)
on kohustatud lisama riigisisestesse õigusaktidesse struktuurses tasakaalus eelarve
nõude ning looma automaatse korrigeerimismehhanismi, nagu ka sõltumatu
eelarveasutuse (vt 2. selgitus).

7

Nõukogu direktiiv 2011/85/EL, 8. november 2011, liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete
kohta (ELT L 306, 23.11.2011), millele käesolevas aruandes viidatakse kui direktiivile
2011/85.

8

Euroopa Komisjon (2012), COM (2012) 342 final, komisjoni teatis riikide eelarve
korrigeerimise mehhanismide ühispõhimõtete kohta.

9

2. selgitus. Mõistete seletused
Struktuurne eelarvepositsioon: tegelik eelarvepositsioon, milles võetakse arvesse
tsüklilist komponenti ning ühekordseid ja muid ajutisi meetmeid. Struktuurne
eelarvepositsioon annab ettekujutuse eelarvepositsiooni aluseks olevast
suundumusest.
Tasakaalus eelarve reegel: valitsemissektori eelarvepositsioon peab olema
tasakaalus või ülejäägis. Nii stabiilsuse ja kasvu paktis kui ka majandus- ja rahaliidu
stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus loetakse see nõue täidetuks, kui
valitsemissektori aastane struktuurne eelarvepositsioon on keskpika perioodi
eelarve-eesmärgi tasemel. Stabiilsuse ja kasvu paktis on euroala liikmesriikide
struktuurse eelarvepositsiooni alampiiriks määratud -1% sisemajanduse
kogutoodangust (SKP), mida fiskaalkokkulepe karmistab -0,5%-ni (välja arvatud
madala võla- ja madala jätkusuutlikkuse riskiga liikmesriigid).
Automaatne korrigeerimismehhanism: kohustus rakendada parandusmeetmeid,
mis võetakse automaatselt kasutusele juhul, kui esineb olulisi kõrvalekaldeid
keskpika perioodi eelarve-eesmärgist või selle saavutamisele suunatud
kohandamiskavast.

07 Sõltumatute eelarveasutuste head ülesehitust seostatakse üldiselt paremate

eelarvenäitajate 9, eelarve-eeskirjade parema järgimise 10 ning täpsemate ja vähem
kallutatud makromajanduslike ja eelarveprognoosidega 11.

08 Kolmas samm oli teise majanduse juhtimise paketi osaks oleva määruse

nr 473/2013 12 vastuvõtmine, mille eesmärk oli muu hulgas lisada ELi õigusesse

9

Debrun, X. and Kinda, T. (2014), „Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils
on the rise – A new dataset“, IMFi töödokument 14/58.

10

Beetsma, R. and al. (2018), „The rise of independent fiscal institutions: recent trends and
performance“, IMFi töödokument 18/68.

11

Jonung, L. and Larch, M. (2006), „Improving fiscal policy in the EU: the case for independent
forecasts“, majanduspoliitika 21/47, lk 492–534.
IMF (2013), „Case studies of fiscal councils — functions and impact“.

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 473/2013 euroala
liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi
korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta, ELT L 140, 17. mai 2013 (käesolevas
dokumendis „määrus nr 473/2013“).

10
majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sätted euroala
liikmesriikide jaoks.

09 Lisaks esitas komisjon nõukogule 2017. aasta detsembris direktiivi ettepaneku,

mille eesmärk on viia lõpule majandus- ja rahaliidu valitsustevahelise stabiilsuse,
koordineerimise ja juhtimise lepingu sisu ülevõtmine ELi õigusesse 13 (edaspidi
„2017. aasta direktiivi eelnõu“). Käesoleva aruande koostamise ajal oli nõukogus
vastuvõtmise protsess peatatud, kuni komisjon hindas esimest ja teist majanduse
juhtimise paketti. Hinnang tuleb esitada 2019. aasta lõpuks 14. Euroopa Parlament ei
ole ettepaneku kohta samuti veel oma arvamust esitanud.

10 2015. aastal asutati komisjoni otsusega (edaspidi „eelarvenõukogu otsus“)

Euroopa Eelarvenõukogu 15. Selle aluseks võeti viie juhi aruandes16 esitatud soovitus
luua nõuandeorgan Euroopa Eelarvenõukogu, et tugevdada ELi juhtimisraamistikku,
muu hulgas koordineerides ja täiendades sõltumatuid eelarveasutusi ning andes
avaliku ja sõltumatu hinnangu eelarvete ja nende täitmise kohta ELi eelarveeesmärkidega võrreldes.

13

Euroopa Komisjon (2017), COM(2017) 824 final, „Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv,
millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika
perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks“, lk 3.

14

Majandus- ja rahanduskomitee (2019), „Draft supplementary EFC findings on the
transposition of the Fiscal Compact“, ecfin.cef.cpe(2019)1 812 588.

15

Komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1937, millega luuakse sõltumatu
nõuandev Euroopa Eelarvenõukogu, ja komisjoni 12. veebruari 2016. aasta otsus (EL)
2016/221, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1937, millega luuakse sõltumatu nõuandev
Euroopa Eelarvenõukogu.

16

Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. and Schulz, M. (2015), viie juhi aruanne
„Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“.

11

Auditi ulatus ja lähenemisviis
11 Aastatel 2016–2018 uurisime me nii stabiilsuse ja kasvu pakti korrigeerivat17 kui

ka ennetavat 18 osa ning makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust 19. Et saada
täielik ülevaade ELi majanduse juhtimisest, tegime otsuse läbi viia audit
fiskaalstabiilsust reguleeriva korra kohta.

12 Auditi eesmärk oli hinnata, kas komisjoni meetmed ELi liikmesriikide

eelarveraamistiku tugevdamiseks on saavutanud soovitud tulemused, võttes arvesse
kolme põhikomponenti: i) eelarve-eeskirju ja -korrigeerimismehhanismi, ii) keskpika
perioodi eelarveraamistikke ja iii) sõltumatuid eelarveasutusi (vt 1. selgitus). Sel
eesmärgil uurisime, kas
a)

ELi õiguslikud nõuded liikmesriikide eelarveraamistike jaoks olid mõjusad;

b)

liikmesriikide eelarveraamistikke tugevdati asjakohase ja selge vastastikuse
suhtluse abil komisjoni, sõltumatute eelarveasutuste ja Euroopa Eelarvenõukogu
vahel;

c)

komisjon hindas asjakohaselt seda, kuidas ELi õigusaktide nõudeid on
liikmesriikides rakendatud ja kohaldatud.

13 Keskendusime oma auditivalimis kaheksale liikmesriigile (Kreeka, Hispaania,

Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Luksemburg, Portugal ja Madalmaad)20. Samas käsitlesime
oma analüüsis vajaduse korral ka teisi liikmesriike. Lisaks analüüsisime Euroopa
Eelarvenõukogu rolli ja positsiooni ELi eelarveraamistikus.

14 Meie auditikriteeriumide aluseks on mitu allikat: i) juriidilised dokumendid; ii)
komisjoni dokumendid ja võrdlusalused; ja iii) ELi eri institutsioonide, muude
17

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2016: „Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse
mõjusa rakendamise tagamiseks tuleb teha täiendavaid parandusi“ (http://eca.europa.eu).

18

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 18/2018: „Kas stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa
peamine eesmärk on täidetud?“ (http://eca.europa.eu).

19

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 3/2018: „Makromajandusliku tasakaalustamatuse
menetluse audit“ (http://eca.europa.eu).

20

Need olid euroala liikmesriigid, kes valiti kas nende suure võla, nende eelarveraamistike
märkimisväärse paranemise või selle tõttu, et neil oli olnud juba pikka aega sõltumatu
eelarveasutus.

12
rahvusvaheliste organisatsioonide või teadlaste avaldatud dokumendid ja
väljatöötatud standardid. Täpsem teave kriteeriumide kohta on esitatud käesoleva
aruande vastavates osades.

15 Kogusime auditi tõendusmaterjali, mis põhineb järgmisel:
a)

komisjoni ja Euroopa Eelarvenõukogu asjakohase dokumentatsiooni analüüs;

b)

rahvusvaheliste organisatsioonide (IMF, OECD, Maailmapank) ülevaadete,
suuniste ja standardite ning asjaomaste sõltumatute asutuste dokumentide ja
akadeemiliste kirjanduse läbivaatamine;

c)

ELi sõltumatute eelarveasutuste veebipõhine uuring, millele vastas 31 sõltumatut
eelarveasutust 26-st liikmesriigist 21;

d)

intervjuud komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi (DG ECFIN)
töötajatega;

e)

intervjuud asjaomaste ministeeriumide, sõltumatute eelarveasutuste,
keskpankade ja mõttekodade töötajatega kaheksast liikmesriigist koosnevas
valimis, et saada tagasisidet ELi nõuete ja nende kohaldamise kohta.

16 Käesoleva eriaruande eesmärk on anda panus Euroopa Parlamendi ja nõukogu
aruteludesse 2017. aasta direktiivi eelnõu üle, mis käsitleb liikmesriikides
vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni
tugevdamist vastavalt komisjoni ettepanekule.

21

28-st liikmesriigist viie puhul jagavad sõltumatu eelarveasutuse ülesandeid kaks asutust.
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Tähelepanekud
ELi õiguslikud nõuded andsid küll tõuke liikmesriikide
eelarveraamistike parandamiseks, kuid parandamisruumi on
veelgi

17 Nagu eeldatud, andsid ELi seadusandlikud meetmed (vt punktid 05–10) tõuke ELi

liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamiseks. Nagu näidatud joonisel 1, on
riigisiseste eelarve-eeskirjade ja sõltumatute eelarveasutuste arv pärast direktiivi
2011/85 vastuvõtmist oluliselt suurenenud.

Joonis 1. Liikmesriikide eelarve-eeskirjad ja sõltumatud eelarveasutused
ELi liikmesriikides
b) ELis tegevust alustanud sõltumatute eelarveasutuste arv aastas

a) Liikmesriikide eelarve-eeskirjade arv liikide kaupa, 1990–2017
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Märkus: 2011. aastal (punane joon) võeti vastu direktiiv 2011/85.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

18 Praegu reguleerib liikmesriikide eelarveraamistike eri elemente killustatud

õigusraamistik (vt joonis 2). Need elemendid on i) arvudes väljendatud eelarveeeskirjad, ii) korrigeerimismehhanism, iii) keskpika perioodi eelarve-eeskirjad, iv)
sõltumatud eelarveasutused ja v) eelarvemenetlused.

2017

2018
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Joonis 2. Õigusraamistiku killustatus
Direktiiv 2011/85

Fiskaalkokkulepe

Määrus (EL)
nr 473/2013

2017. aasta direktiivi
eelnõu

28*

22
(kaasa arvatud 19
euroala
liikmesriiki)

19 euroalasse
kuuluvat
liikmesriiki

–

Liikmesriikide
eelarveraamistikud

Arvudes väljendatud
eelarve-eeskirjad
Korrigeerimismehhanism
Keskpika perioodi
eelarveraamistik
Sõltumatud
eelarveasutused
Eelarvemenetlused

Kohaldatavus liikmesriikidele

Fookustatud

Ainult ebamääraselt viidatud

Uued nõuded puuduvad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. * Mõned sätted ei kehti Ühendkuningriigi suhtes.

19 Üheaegselt kehtivad mitmed erineva õigusliku iseloomuga aktid (ELi õigus ja
valitsustevaheline leping):

o nende täitmist saab tagada erineval määral (Euroopa Kohus saab otsustada ainult
majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu
ülevõtmise üle; seoses nimetatud lepingu kohaldamisega ei ole ELi
institutsioonidel mingit õigust tagada selle ülevõtmist käsitlevate riigisiseste
õigusaktide jõustamist);
o

kui teatavad nõuded on sätestatud määrustes, mis on otsekohalduvad, siis teised
sisalduvad direktiivis, mille ülevõtmiseks antakse liikmesriikidele aega ning
vabadus otsustada, kuidas neid kohaldada; selle tulemuseks on riigisiseste
raamistike suurem erinevus;

o

õigusakte kohaldatatakse teatavates liikmesriikide erineval määral, eelkõige
sõltuvalt sellest, kas need asuvad euroalal.

20 Komisjon koostas direktiivi 2011/85 eelnõu väga lühikese aja jooksul (kolm kuud).
Komisjon rõhutas, et direktiivi 2011/85 tuleks käsitada miinimumnõuete kogumina,
mitte parimate tavade või isegi keskpika perioodi eelarveraamistiku soovitavate
tunnustena. Komisjon märkis, et parimate tavade kaasamine ELi õigusraamistikku „ei

15
oleks olnud kooskõlas liikmesriikide haldus- ja institutsiooniliste struktuuride
märkimisväärsete erinevustega“ 22.

21 Nagu märgitud punktis 09, oli 2017. aasta direktiivi eelnõu eesmärk üle võtta

majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sisu ELi
õigusesse. Komisjon valis sõna-sõnalise ülevõtmise asemel nn teleoloogilise
lähenemisviisi, mille puhul keskendutakse ülevõtmisel fiskaalkokkuleppe aluseks
olevale eesmärgile – avaliku sektori võla mõistlikule tasemele lähenemisele. Tegelikult
nõuab 2017. aasta direktiivi eelnõu muu hulgas keskpika perioodi eesmärgi
saavutamist struktuurse tasakaalu osas, mis tagab ELi toimimise lepingus sätestatud
võla ja SKP suhte ülemmäära järgimise, kuid ei kehtesta arvulist ülemmäära.

22 Euroopa Keskpank (EKP) märkis oma arvamuses, et „käesoleva direktiivi sätted

kalduvad oluliselt kõrvale fiskaalkokkuleppe sätetest, mis võivad viia fiskaalkokkuleppe
eeskirjade nõrgenemiseni“ 23. Lisaks tuleb märkida, et 2017. aasta direktiivi eelnõu
esitati enne direktiivi 2011/85 sobivuse hindamist („sobivuse hindamine“) ja teise
majanduse juhtimise paketi toimimise hindamist.

23 Hindasime, kas kehtiva õigusraamistiku nõuded on asjakohased ja kas 2017. aasta
direktiivi eelnõus käsitleti tuvastatud puudusi. Tegime seda järgmise kolme aspekti
puhul:
a)

korrigeerimismehhanism;

b)

keskpika perioodi eelarveraamistikud;

c)

sõltumatud eelarveasutused.

Puudused korrigeerimismehhanismi käsitlevates sätetes

24 Direktiiviga 2011/85 võeti esmakordselt kasutusele korrigeerimismehhanismi

mõiste, millele viidatakse kui „tagajärgedele nõuete täitmatajätmise korral“. Direktiivis
ei ole aga sätestatud konkreetseid nõudeid mehhanismi ülesehituse ja kohaldamise
kohta.

22

Euroopa Komisjon (2012), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2011.
aastal“, lk 101.

23

EKP (2018), CON/2018/25.
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25 Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus nõutakse

korrigeerimismehhanismi automaatset käivitumist, juhul kui esineb olulisi
kõrvalekaldeid keskpika perioodi eesmärgist. Selles ei sätestata otseselt mehhanismi
kavandamise ja kohaldamise erinõudeid, vaid tehakse komisjonile ülesandeks koostada
ühised põhimõtted, mida liikmesriigid peaksid kohaldama riigisiseste
korrigeerimismehhanismide väljatöötamisel. Komisjon avaldas need põhimõtted juunis
2012.

26 Vaatamata sellele, et põhimõtted on poliitilisel tasandil24 heaks kiidetud, ei ole

need siduvad, kuna need avaldati komisjoni teatises ja seega ei ole neil muud
õiguslikku tähendust kui lepinguosaliste kehtestatavate mehhanismide aluseks
olemine. Korrigeerimismehhanismi aktiveerimise kohta (3. põhimõte) tegi komisjon
ettepaneku, et korrigeerimismehhanismi käivitavad näidud võivad tugineda kas ELi
tasandi kriteeriumidele, riigipõhistele kriteeriumidele või mõlemale. Kaks kolmandikku
liikmesriikidest otsustas siiski oma riigisiseste kriteeriumide kehtestamise asemel
kasutada pigem ELi tasandi kriteeriumeid. Selle tulemusena ei käivitu nende
liikmesriikide riigisisesed korrigeerimismehhanismid tõenäoliselt enne stabiilsuse ja
kasvu pakti ennetava osa ELi korrigeerimismehhanismi.

27 Määruses nr 473/2013 on sätestatud teatavad nõuded, sealhulgas nõue, et

sõltumatud asutused peaksid vajaduse korral esitama hindamise
korrigeerimismehhanismide käivitamise ja rakendamise kohta. See ei kajasta siiski
täielikult komisjoni ühiseid põhimõtteid, mis avaldati pool aastat pärast komisjoni
ettepanekut määruse nr 473/2013 kohta. Näiteks ei ole selles märgitud, et
o

korrigeerimise suurus ja ajakava peaksid olema kooskõlas kõikide soovitustega,
mille komisjon on esitanud asjaomasele liikmesriigile stabiilsuse ja kasvu pakti
raames (2. põhimõte);

o

korrigeerimist käivitavad tegurid võivad hõlmata ELi- või riigipõhiseid kriteeriume
(3.põhimõte);

o

märkimisväärse kõrvalekalde korral keskpika perioodi eesmärgist või selle
saavutamiseks vastuvõetud kohandamiskavast tuleks rakendada ulatuslikumat
korrigeerimist (4. põhimõte).

24

Euroopa Komisjon (2017), C (2017) 1201 final, „Aruanne majandus- ja rahaliidu stabiilsuse,
koordineerimise ja juhtimise lepingu artikli 8 alusel“, lk 3.
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28 2017. aasta direktiivi eelnõu ei kajasta ka täielikult komisjoni ühiseid põhimõtteid.
Näiteks jäetakse selles mainimata, et korrigeerimismehhanismi käivitavad näidud
võivad tugineda kas ELi tasandi kriteeriumidele, riigipõhistele kriteeriumidele või
mõlemale.

29 Lõpuks, nagu rõhutas EKP, ei määratleta 2017. aasta direktiivi eelnõus mõistet

„märkimisväärne täheldatud kõrvalekalle“, st asjaolusid, mille korral mehhanism tuleb
käivitada, ega esitata täiendavaid juhiseid selle ulatuse kohta. Nõue võtta arvesse
kõrvalekalde laadi ja suurust on ebamäärane ning võib kaasa tuua
korrigeerimismeetmed, mis on väga laiaulatuslikud, kuid sisult puudulikud 25.

Puudused keskpika perioodi eelarveraamistikke käsitlevates sätetes

30 Võrdlesime direktiivis 2011/85 sätestatud nõudeid standardite ja parimate

tavadega, mida IMFi, OECD ja Maailmapank soovitasid direktiivi 2011/85 eelnõu
koostamise ajal. Neist kolme standardit ja parimat tava ei olnud direktiivis 2011/85
käsitletud (vt tabel 1, paksus kirjas read). Võrreldes IMFi ja OECD viimaste standardite
ja parimate tavadega on direktiivis 2011/85 käsitlemata veel kaks täiendavat teemat.
Seega ei kajastunud direktiivis 2011/85 viis 13-st standardist ja parimast tavast. Seda
hoolimata asjaolust, et direktiivi 2011/85 koostamise ajal olid komisjoni seisukohad
neis küsimustes (vt lisa II) kooskõlas rahvusvaheliste organisatsioonide seisukohaga.

25

EKP (2018), CON/2018/25.
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Tabel 1. IMFi ja OECD standardite ja parimate tavade ning direktiivi
2011/85 nõuete erinevused
Keskpika perioodi eelarveraamistiku omadused

IMF/OECD

Direktiiv 2011/85

Vähemalt 3-aastane keskpika perioodi
eelarveraamistik





Valitsemissektori täielik hõlmatus





Täielik kooskõla valitsuse eelarvepoliitiliste
eesmärkide ja makromajanduslike prognoosidega





Praeguste poliitikavaldkondade tulevaste tulude ja
kulude prognoosid on eristatud uute
poliitikameetmete fiskaalmõjust eelarvele





Prognoositud maksukulutused





Eelarve koostamise protsess kapitali- ja korduvate
kulutuste osas täielikult integreeritud





Järgnevate aastate usaldusväärsed pikaajalised
kuluprognoosid 26





Riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse
hindamine





Ühtne protsess keskpika perioodi
eelarveraamistiku ja aastaeelarve koostamiseks
ning täielikult integreeritud dokumentatsioon





Tulevikku suunatud kulutuste kontroll
(ülekanded, mitmeaastased kulukohustused,
puhvrid jne)





Järelevalve- ja aruandlusmehhanismid





Eelarveaastale järgnevate aastate soovituslikud
ülemmäärad





Ühest keskpika perioodi eelarveraamistikust
järgmisse üle kantud eelarveaastale järgnevate
aastate kuluprognoosid





Märkus:

: sisaldub, : sisaldub osaliselt, : ei sisaldu

Allikas: kontrollikoda dokumentide „The Legal Framework for Budget Systems“ (OECD 2004), „Manual
on Fiscal Transparency“ (IMF 2007), Lienert, I. ja Fainboim, I. „Reforming Budget Systems Laws“ (IMF
2010) alusel.
26

Mis tahes aasta pärast jooksvat eelarveaastat.
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31 Ühe IMFi dokumendi kohaselt muudab keskpika perioodi kulutuste planeerimise

ja eelarve koostamise protsessi vahelise integratsiooni puudumine keskpika perioodi
planeerimise eelarvepoliitika ohjeldamisel ebatõhusaks 27. Kuigi direktiivi 2011/85
artiklis 10 nõutakse, et aastaeelarvet käsitlevad õigusaktid oleksid kooskõlas keskpika
perioodi eelarveraamistiku sätetega või selgitaksid nõuetekohaselt mis tahes
kõrvalekaldumist, ei nõuta integreeritud keskpika perioodi kulutuste planeerimist ja
eelarvestamist 28. Lisaks ei nõuta, et eelarve dokumentatsioon hõlmaks tulude, kulude
ja rahastamise prognoose ja tegelikke näitajaid keskpikas perspektiivis samal alusel kui
aastaeelarves 29.

32 Ühe teise IMFi dokumendi kohaselt on olulised nelja tüüpi tulevikku suunatud

kontrollimehhanismid: i) ülekantavate eelarvevahendite kuhjumise tempo,
kogusumma ja kasutamise kontroll, ii) korrapärane kontroll ajakohastatud keskpika
perioodi kuluprognooside ja heakskiidetud keskpika perioodi kavade kooskõla üle, iii)
piisav varu kulukohustustuste ja kuluplaanide vahel ootamatute sündmuste puhuks,
ilma et peaks muutma poliitikaprioriteete, ning iv) kindel kontroll ministeeriumide ja
ametite suutlikkuse üle võtta mitmeaastaseid kulukohustusi. Direktiivis 2011/85 ei ole
aga ette nähtud tulevikku suunatud kulude kontrolli kehtestamist, et tagada keskpika
perioodi kavade järgimine isegi välistingimuste muutumise korral.

33 Samuti ei sisalda direktiiv 2011/85 ühtegi sätet, mille kohaselt liikmesriikide

ametiasutused peaksid esitama eelarve täitmise aruandeid. Ei nõuta ka selliste
aruannete selgitavat võrdlemist mitmeaastaste kavadega ega kõikide mitmeaastaste
kavade ja tegelike kulutuste vaheliste kõrvalekallete põhjalikku ja läbipaistvat
esitamist. Lisaks ei ole ühtegi sätet, mille alusel valitsused või eelarve täitmisega
seotud isikud vastutaksid mis tahes põhjendamata kõrvalekallete eest mitmeaastastest
kavadest.

27

IMF (2013), Cangiano, G. et al., „Public Financial Management and its emerging
architecture“, lk 161.

28

OECD (2004), „The Legal Framework for Budget System“, Box III.4; IMF (2010), Lienert, I.
and Fainboim, I., „Reforming Budget Systems Laws“, 4. selgitus ja lk 12–13; IMF (2013),
Cangiano, G. et al., „Public Financial Management and its emerging architecture“, lk 156;
IMF (2014), „Fiscal transparency code“, põhimõtted 2.1.3, 2.3.1 ja 2.3.2; Maailmapank
(2013), „Beyond the annual budget. The global experience with medium term expenditure
frameworks“, lk 58–59.

29

IMF (2014), „Fiscal transparency code“, põhimõte 2.1.3.
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34 2017. aasta direktiivi eelnõuga kehtestatakse kulude keskpika perioodi eesmärk,
mis tuleb fikseerida valitsuse ametiaja alguses. Selline nõue tagaks eelarve
planeerimisel suurema stabiilsuse ning tugevdaks seost eelarve ja keskpika perioodi
eelarveraamistiku vahel. See võib aga seada ohtu eelarve stabiilsuse, kui kulude kasv
erineb potentsiaalse SKP kasvust 30. 2017. aasta direktiivi eelnõus ei käsitletud ühtegi
muud tabelis 1 nimetatud puudujääki 31.

Puudused sõltumatuid eelarveasutusi käsitlevates sätetes

35 Määruses nr 473/2013, mis on euroala liikmesriikide jaoks siduv, määratletakse

ülesanded, mida sõltumatud eelarveasutused peaksid täitma, ning nende tunnused ja
põhimõtted. Viimased on kooskõlas komisjoni ühiste põhimõtetega. Need lisati
õigusloomeprotsessi käigus, sest põhimõtted võeti vastu pärast komisjoni määruse
ettepaneku esitamist.

36 Võrdlesime sõltumatuid eelarveasutusi käsitlevaid sätteid IMFi32 ja OECD33

rahvusvaheliste standardite ja parimate tavadega. Täheldasime, et ELi õiguses
puuduvad nõuded seoses i) sõltumatu eelarveasutuse liikmete arvu ja ametiaja
pikkusega, ii) sõltumatute eelarveasutuste personalipoliitikaga, iii) sõltumatute
eelarveasutuste eelarvete koostamisega ja iv) väliskontrolli vajadusega. Selle tulemusel

30

Potentsiaalne SKP on teoreetiline kontseptsioon ja näitab teatava hetke toodangu (SKP)
mahtu, mis võimaldab säilitada stabiilse inflatsiooni. See kasvab ajas kiirusega, mis ei ole
tingimata konstantne. Mahtu ega kasvutempot ei saa mõõta otse, vaid tuleb hinnata.

31

IMF ja OECD ajakohastasid vastavalt 2014. ja 2015. aastal oma hea eelarve juhtimise
standardeid ja parimaid tavasid, et võtta arvesse majandus- ja finantskriisist saadud
õppetunnid. Komisjon seda ajakohastamist 2017. aasta direktiivi eelnõus siiski ei
kajastanud.

32

IMF (2013), „The functions and impact of fiscal councils“: „Käesolevas dokumendis
esitatakse seni kõige põhjalikum ülevaade eelarvenõukogudest“ ning tuginetakse ka
muudele dokumentidele, sh OECD 2012. aasta põhimõtete projekt, ja Kopits, G. (2011),
„Independent fiscal institutions: Developing good practices“, lk 35–52.

33

OECD ühised põhimõtted oli olemas juba 2012. aastal ja võeti vastu 2014. aastal. Vt OECD
(2014) „Recommendation on Principles for IFIs“.
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loodi väga erinevad sõltumatud eelarveasutused, nagu on näidatud III lisas, ja välja
toodud komisjoni aruteludokumendis34.

37 Juba 2004. aastal rõhutas komisjon35, kui olulised on nii makromajanduslikud kui

ka eelarveprognoosid, mida sõltumatu asutus kas koostab või hindab, et vähendada ja
võimaluse korral välistada kaldumine liigsele optimismile 36. Seda kinnitasid hiljem ka
IMFi 37 ja OECD 38 dokumendid. Vaatamata komisjoni ettepanekule kaasata mõlemad,
nõutakse määruses nr 473/2013 vastuvõetud kujul ainult makromajanduslikke
prognoose, mida sõltumatud eelarveasutused peavad kas koostama või heaks kiitma,
mitte aga eelarveprognoose (st eelarvestatud tulusid ja kulusid).

38 Komisjoni 2017. aasta aruteludokumendis (vt punkt 36) esitati muu hulgas

seisukoht, et sõltumatutele eelarveasutustele võiks anda ulatuslikuma rolli
eelarveprognooside koostamisel või kinnitamisel, arvestades nende rolli seoses
makromajanduslike prognoosidega. Sõltumatud eelarveasutused ja teised
sidusrühmad, kellega kohtusime, rõhutasid samuti seda eelarveprognoosidega seotud
piirangut.

39 2016. aastal tegi ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik, mis on arvamuste ja
teadmiste vahetamise ning ressursside ühendamise platvorm, ettepaneku koostada
sõltumatutele eelarveasutustele OECD põhimõtetega sarnaste miinimumstandardite
loetelu ning luua „tõhus süsteem nende kaitsmiseks“ 39. 2017. aasta direktiivi eelnõus
neid küsimusi siiski ei käsitleta, sest ainus uus standardeid käsitlev nõue 2017. aasta
direktiivi eelnõus on see, et liikmesriigid peavad tagama selle, et sõltumatud
eelarveasutused järgivad määruses nr 473/2013 neile sätestatud põhimõtteid.

34

Euroopa Komisjon (2017), Jankovics, L. ja Sherwood, M., „Independent fiscal institutions in
the EU Member States: The early years“, aruteludokument 067.

35

Euroopa Komisjon (2004), Jonung, L. ja Larch, M., „Improving fiscal policy in the EU: the
case for independent forecasts“.

36

Liigsele optimismile kaldumine on toodangu ja tulude kasvu ülehindamine, alahinnates
samas mittediskretsionaarseid kulutusi.

37

IMF (2007), „Code of good practices on fiscal transparency“, põhimõte 4.3.4.

38

OECD (2014), „Recommendation on Principles for IFIs“, põhimõte 3.3.

39

ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik (2016), „Defining and enforcing minimum
standards for IFIs“.
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40 ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik tervitas seda uut nõuet, kuid palus, et

„[2017. aasta direktiivi eelnõus] sätestatud tingimusi „täiendataks
miinimumstandardite selgema määratlusega ja nende kaitse tõhusa süsteemiga“ 40. ELi
sõltumatute eelarveasutuste võrgustik tegi selles avalduses isegi ettepaneku, et
„ettepanek võiks lisaks kohustada liikmesriike tagama selle põhimõtte ambitsioonika
rakendamise riigisisestes õigusaktides, kehtestades menetluse ja miinimumnõuded“.
2019. aasta jaanuaris kordas ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik oma üleskutset
„töötada välja ja lisada ELi õigusaktidesse võimaluse korral asjakohased standardid
sõltumatute eelarveasutuste ülesehituse ja tegevussuutlikkuse kohta“.

41 Tunnistame, et 2017. aasta direktiivi eelnõus nähti ette sõltumatute

eelarveasutuste suurem roll, andes neile ülesandeks i) kriitiliselt hinnata (eel- ja
järelhindamiste käigus) keskpika perioodi eesmärgi ja keskpika perioodi kulukava
asjakohasust; ii) nõuda korrektsioonimehhanismi aktiveerimist ning iii) jälgida selle
kohaldamist ja tulemusi. Lisaks sellele oli 2017. aasta direktiivi eelnõu eesmärk
kehtestada ELi õiguses „täida või selgita“ põhimõte.

Ebajärjekindel hindamine ja nõrk ülesehitus tekitavad riske
sõltumatutele eelarveasutustele ja Euroopa Eelarvenõukogule

42 ELi õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama riigisisesed eelarve-

eeskirjad ja määrama komisjonile ja sõltumatutele eelarveasutustele eraldi
järelevalverollid. Kui komisjon hindab eelarvekavade vastavust ELi eelarvereeglitele,
siis sõltumatud eelarveasutused hindavad vastavust riigisisestele eelarve-eeskirjadele.
ELi õiguses ei ole siiski ette nähtud kahetasandilist juhtimisstruktuuri, milles komisjon
toetuks oma järelevalverolli puhul liikmesriikide sõltumatute eelarveasutuste tehtud
tööle.

43 Euroopa Eelarvenõukogu loodi eesmärgiga tugevdada praegust majanduse

juhtimise raamistikku (vt punkt 10). Muude ülesannete hulgas peaks ta andma
hinnangu ELi eelarveraamistiku rakendamisele ning euroala ja riigi tasandi tegeliku
eelarvepoliitika asjakohasusele.

40

ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik (2018), „ELi sõltumatute eelarveasutuste
võrgustiku avaldus vastuseks ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse
ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi
eelarveorientatsiooni tugevdamiseks.
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44 Seega hindasime me, kas
a)

komisjon ja sõltumatud eelarveasutused hindasid järjepidevalt vastavust ELi
eelarve-eeskirjadele;

b)

Euroopa Eelarvenõukogul oli võimalik esitada sõltumatuid arvamusi.

Vastuolu oht komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste hinnangute vahel
seoses ELi eelarve-eeskirjade järgimisega

45 ELi õigus ei ole liikmesriikide eelarve-eeskirjade osas ettekirjutav (st seoses arvu,

liigi ja põhiomadustega), kuid selles on sätestatud, et eeskirjad peaksid tõhusalt
edendama vastavust ELi toimimise lepingu alusel kehtestatud eelarvepuudujäägi ja
võla kontrollväärtustele. Tegelikkuses võtsid fiskaalkokkuleppe osalised (vt punkt 06)
vastu riigisisesed eelarve-eeskirjad, mis on tihedalt seotud stabiilsuse ja kasvu pakti
ennetava osa eeskirjadega.

46 Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus, mis on

stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa, nõutakse eelarvepositsiooni, mis on
„tasakaalus või ülejäägis“, mis tähendab, et struktuurne tasakaal on võrdne keskpika
perioodi eesmärgiga või sellest suurem või kooskõlas selle saavutamiseks vajaliku
kohandamiskavaga. Lisaks tuleb keskpika perioodi eesmärgi saavutamisel tehtud
edusamme ja nende täitmist hinnata stabiilsuse ja kasvu pakti kulude kasvu eesmärgist
kinnipidamise analüüsi põhjal, st kulutused ei tohiks kasvada kiiremini kui
potentsiaalne SKP (lisas IV võrreldakse stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa
eeskirju majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu
eeskirjadega).

47 Lisaks on mõnes liikmesriigis (nt Itaalia ja Portugal) sõltumatutel eelarveasutustel

volitused ELi eelarve-eeskirjade järgimise hindamiseks. Mõned sõltumatud
eelarveasutused (nt Prantsusmaa), kel selleks volitusi ei ole, teevad seda
vabatahtlikult. Meie sõltumatute eelarveasutuste uuring näitas, et pooled neist
jälgivad vastavust ELi arvudes väljendatud eelarve-eeskirjadele.

48 Uuringus osalenud sõltumatud eelarveasutused leidsid, et nendepoolne ELi

eelarve-eeskirjade järgimise hindamine ei dubleerinud komisjoni toiminguid, vaid
pigem täiendas neid, sest see võib parandada riikide isevastutust ELi eelarve-eeskirjade
täitmise eest. Meie intervjuud sõltumatute eelarveasutustega kinnitasid nende
vastuseid. Siiski ei poolda ainult riigisiseste eelarve-eeskirjade täitmist jälgivad
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sõltumatud eelarveasutused ka ELi eelarve-eeskirjade järgimise seiret. Üheks
põhjenduseks tõid nad lahknevate hinnangute puhul tekkiva maineriski.

49 Kui vastavust ELi eelarve-eeskirjadele hindavad nii komisjon kui ka sõltumatud

eelarveasutused, võivad nad tõepoolest jõuda erinevatele järeldustele. Üks põhjus on
see, et komisjon, nagu me oma eriaruandes nr 18/2018 juba märkisime, kasutas
ulatuslikult oma kaalutlusõigust 41 ELi eelarve-eeskirjade järgimise hindamisel
(st keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks vajalikust kohandamiskavast
kinni pidamine).

50 Samuti võimaldab stabiilsuse ja kasvu pakti kehtestav määrus suhteliselt suurt

kõrvalekallet liikmesriigi iga-aastasest võrdlusalusest 42, võimaldades eelarveeeskirjadele vastavuse hindamisel arvesse võtta mitmeid tegureid. Sellised tegurid on
näiteks:
i)

struktuurireformide rakendamine;

ii)

ebatavalised sündmused;

iii)

vajadus avaliku sektori investeeringute järele;

iv)

määratlemata „muud tegurid“.

51 Seega, isegi kui liikmesriik kaldub märkimisväärselt kõrvale oma nõutavatest

eelarvekohandustest (st valitsemissektori eelarvepuudujäägi vähendamisest), võib
komisjon lõpuks otsustada, et ta ei võta mingeid meetmeid, ning lugeda liikmesriigi ELi
eelarve-eeskirjadele vastavaks.

52 Neid teemasid mainisid ka sõltumatud eelarveasutused oma vastustes

kontrollikoja küsitlusele kui puuduseid, mis võivad nende tööd mõjutada. Ligikaudu
40% vastanud sõltumatutest eelarveasutustest leidis, et need probleemid võivad viia

41

2015. aastal avaldas komisjon tõlgendava teatise oma tõlgendamisruumi kohta: „Stabiilsuse
ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum kasutamine“, COM(2015) 12 final. Seda kajastati
seejärel 2015. aasta novembri ühiselt kokkulepitud seisukohas, mille nõukogu kiitis heaks
2016. aasta veebruaris.

42

Saavutamaks kiire lähenemine keskpika perioodi eesmärgile, sätestatakse stabiilsuse ja
kasvu paktis võrdlusalus, mille kohaselt peavad liikmesriigid kohandama oma struktuurset
eelarvepositsiooni kiirusega 0,5%SKPst aastas.
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selleni, et nad hindavad vastavust keskpika perioodi eelarve-eesmärgile või
kohandamiskavale komisjonist erinevalt (vt joonis 3).

Joonis 3. Vastused kontrollikoja uuringule sõltumatute eelarveasutuste
kohta
a) Kontrollikoda tuvastas oma eriaruandes nr 18/2018 järgmised puudused
seoses sellega, kuidas komisjon rakendab stabiilsuse ja kasvu pakti
ennetuslikku osa, mis võib mõjutada teie institutsiooni tööd. Kas need
konkreetsed puudused mõjutavad Teie tööd?

b) Kas olete nõus, et eespool nimetatud küsimused
võivad kaasa tuua selle, et teie sõltumatu eelarveasutuse
hinnang erineb komisjoni omast?
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Allikas: Euroopa Kontrollikoja uuring.

53 Muud lahknevuste põhjused (vt punkt 49) on sõltumatud eelarveasutused, kes

kasutavad i) oma meetodit potentsiaalse SKP arvutamiseks ja/või ii) oma eelduseid ja
andmekogumeid. Komisjon on siiski tõhustanud koostööd sõltumatute
eelarveasutustega, selgitades oma metoodikat selliste lahknevuste ärahoidmiseks.

54 Lisaks võidakse komisjoni järeldustes liikmesriikide ELi eelarve-eeskirjade

järgimise kohta võtta arvesse komisjoni ja asjaomase liikmesriigi valitsuse vahelistel
arutelusid, milles sõltumatud eelarveasutused ei osale.

55 Euroopa Eelarvenõukogu on juba maininud sõltumatute eelarveasutuste ja

komisjoni järelduste vastuolu ohtu 43 ja seda kinnitab ka meie uuring.
20% sõltumatutest eelarveasutustest märkisid tõepoolest, et nad on selliseid erinevusi
juba kogenud. 3. selgituses tuuakse näiteid erinevatest järeldustest.

43

Euroopa Eelarvenõukogu 2016. aasta aastaaruanne, lk 42.
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3. selgitus. Näited komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste
erinevate järeldustega hinnangutest
Iirimaa sõltumatu eelarveasutus (the Irish Fiscal Advisory Council – IFAC) märkis
oma 2016. aasta novembri aruandes, et Iirimaa 2017. aasta eelarvekava näitas
„riigisisese eelarvepoliitilise vastutuse seaduse ja ELi 2016. ja 2017. aasta
ennetusliku osa eelarve nõuete täitmata jätmist“ 44. Komisjon aga leidis, et see on
stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega üldiselt kooskõlas.
Prantsusmaa sõltumatu eelarveasutus (Haut Conseil des finances publiques –
HCFP) rõhutas oma hinnangus Prantsusmaa eelarvekava projektile 2018. aasta
septembris, et „2018. ja 2019. aastaks kavandatud struktuurilised kohandused
(vastavalt 0,1 protsendipunkti SKPst ja 0,3 protsendipunkti SKPst), mis esitatakse
komisjonile hindamiseks, ei vasta stabiilsuse ja kasvu pakti ennetava osa
eeskirjadele“. Komisjoni arvamus selle eelarvekava kohta oli vähem selge, kuna
Prantsusmaa puhul leiti, et on olemas nõuetele mittevastavuse risk.

Euroopa Eelarvenõukogu loomine oli hea otsus, kuid selle rolli ja
sõltumatust saaks veelgi tugevdada

56 Viie juhi aruandes on esitatud järgmised Euroopa Eelarvenõukogu ülesanded:
o

koordineerida liikmesriikide eelarveasutuste võrgustikku ja järgida sama
sõltumatuse standardit;

o

anda nõu poliitika kohta, kuid mitte seda rakendada. Eeskirjade täitmise tagamine
peaks jääma komisjoni ülesandeks, kellel peaks olema võimalik Euroopa
Eelarvenõukogu arvamusest kõrvale kalduda, kui tal on selleks põhjendus ja ta
seda selgitab;

o

kujundada ELi eelarve-eeskirjade taustal nii riigi kui ka euroala tasandil pigem
majanduslik kui õiguslik hinnang asjakohase eelarvepoliitika kohta. Seda tuleks
teha stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud eeskirjade alusel;

o

olla võimeline esitama arvamusi, kui ta peab seda vajalikuks, sealhulgas eelkõige
seoses stabiilsusprogrammide hindamisega ja iga-aastaste eelarvekavade
esitamisega ning liikmesriikide eelarvete täitmisega;

o

teha järelhindamine selle kohta, kuidas juhtimisraamistikku rakendati.

44

Irish Fiscal Advisory Council (2016), „Fiscal assessment report“, lk 67.
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57 Siiski jättis komisjon Euroopa Eelarvenõukogu otsusest välja enamiku nende

ülesannete riigisisesest mõõtmest. Eelkõige ei andnud ta Euroopa Eelarvenõukogule
ülesandeks avaldada arvamusi liikmesriikide stabiilsus- või lähenemisprogrammide,
eelarvekavade või eelarvete täitmise kohta. Lisaks seisab otsuses, et Euroopa
Eelarvenõukogu peaks sõltumatute eelarveasutuste koordineerimise asemel nendega
üksnes koostööd tegema. Märgime, et sõltumatud eelarveasutused ise vaidlesid
Euroopa Eelarvenõukogu poolse koordineerimise vastu, sest nende meelest oli see
vastuolus eesmärgiga suurendada riigi tasandi isevastutust ja kahjustas nende
sõltumatust.

58 2015. aasta novembris peetud kõnes leidis eurorühma president, et võib olla

„kasulik, et liikmesriikide eelarvenõukogudel on suur Euroopa õde, kes tegutseb
väljaspool komisjoni, et anda sõltumatuid hinnanguid liikmesriikide eelarveprojektide
kohta, mille põhjal komisjon esitab oma (poliitilise) arvamuse“.

59 Lisaks nõuti viie juhi aruandes, et Euroopa Eelarvenõukogu „vastaks samadele

sõltumatuse standarditele“, mis on sätestatud määruses nr 473/2013 sõltumatutele
eelarveasutustele.

60 Euroopa Eelarvenõukogu otsuse artiklis 4 on sätestatud, et nõukogu liikmed
tegutsevad sõltumatult. Euroopa Eelarvenõukogu sõltumatust vähendavad aga
piiratud volitused ja napid vahendid 45:
a)

eesistuja ja neli nõukogu liiget nimetab ametisse komisjon. Nende volitused on
osalise tööajaga, lühikesed (kolm aastat), mida saab ühe korra pikendada, ning
puuduvad sätted nende ametist kõrvaldamise kohta (näiteks kõrvaldamine ainult
töövõimetuse või raske üleastumise korral);

b)

kuna Euroopa Eelarvenõukogu reguleerivaid eeskirjad on kehtestatud komisjoni
otsusega, võib komisjon neid muuta;

c)

Euroopa Eelarvenõukogu ei ole majanduslikult sõltumatu, sest tal ei ole oma
eelarvet ja ta ei saa vabalt oma inimressursse majandada. Selle eelarve kuulub
komisjoni asepresidendi kabineti „Euro ja sotsiaalne dialoog“ eelarve alla ning see
katab liikmete (kellel on erinõustajate staatus) palgad ja lähetuskulud. Euroopa
Eelarvenõukogu sekretariaat kuulub komisjoni peasekretariaadi alla. Selle kulud

45

Euroopa Eelarvenõukogu koosneb nõukogust ja sekretariaadist (sekretariaadi juhataja ja
spetsiaalsed tugitöötajad – praeguse seisuga viis majandusteadlast ja üks assistent).
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(lähetused, ekspertide kutsumine, seminaride korraldamine jne) kaetakse
peasekretariaadi tegevuseelarvest;
d)

Euroopa Eelarvenõukogu kuulub komisjoni peasekretariaadi alla ja asub selle
ruumides. Euroopa Eelarvenõukogu veebisaiti haldab samuti komisjon.

61 Eespool nimetatud asjaolude tõttu on Euroopa Eelarvenõukogu institutsiooniline

raamistik nõrk, millele juhtis tähelepanu ka EKP: „Euroopa Eelarvenõukogu loomine
komisjoni otsuse alusel tema organisatsioonilises struktuuris ei ole kooskõlas
sarnastele riigi tasandi asutustele kehtestatud standarditega“ 46. Sama teema tõstatas
IMF 47.

62 Peale selle, kuigi viie juhi aruandes sedastatakse, et Euroopa Eelarvenõukogu

„peaks saama esitada arvamusi, kui ta peab seda vajalikuks“, viidatakse Euroopa
Eelarvenõukogu otsuses ainult aastaaruande avaldamisele. Selles ei mainita
sõnaselgelt võimalust, et Euroopa Eelarvenõukogu avaldaks reaalajas hinnanguid või
avalikkusele kättesaadavaid arvamusi. Selline tegevus oleks Euroopa Eelarvenõukogu
piiratud ressursside tõttu nagunii raskendatud.

63 Tegelikkuses avaldab Euroopa Eelarvenõukogu regulaarselt kahte tüüpi

aruandeid: 1) Euroopa Eelarvenõukogu hinnang euroala jaoks sobiva
eelarvepositsiooni kohta (juunis), ja 2) aastaaruanne, mis avaldatakse aasta lõpus.
Lisaks avaldas Euroopa Eelarvenõukogu hiljuti hinnangu ELi eelarve-eeskirjade kohta 48.

64 Meie hinnangul on 2017. ja 2018. aastal avaldatud neli aruannet hea analüütilise
kvaliteediga. Seda kinnitasid sidusrühmad, kellega me valimisse kaasatud
liikmesriikides kohtusime, ja meie sõltumatute eelarveasutuste uuring. 87%
sõltumatutest eelarveasutustest hindas Euroopa Eelarvenõukogu aruannetes toodud
analüüsi kvaliteedi heaks, 10% pidas seda keskmiseks ja ainult 3% kehvaks.

65 Iga-aastases aruandes esitab Euroopa Eelarvenõukogu hinnangu liidu

eelarveraamistiku rakendamise kohta. Samuti esitatakse aruande vastavas osas
ettepanekud liidu eelarveraamistiku edasise arengu kohta. Kuigi aastaaruanded
sisaldasid ka sõltumatute eelarveasutustega seotud valitud tõhususe hindamise
46

EKP (2015), „Majandusbülletään“, 7. number, 5. selgitus: Euroopa Eelarvenõukogu loomine.

47

IMF (2016), „2016 Article IV consultation – euro-area policies“, IMFi riigiaruanne 16/219,
lk 20.

Euroopa Eelarvenõukogu avaldas ka ühe avalduse Taani fiskaalnõukogu toetuseks 2018. aasta
märtsis.
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aspekte, näiteks „täida või selgita“ põhimõtte nendepoolset kohaldamist ja seda, kas
teabele juurdepääsu õigus oli tagatud, ei sisaldanud aruande ettepanekute osa
mingeid soovitusi sõltumatute eelarveasutuste olukorra parandamise kohta.

66 Lisaks ei täpsustata Euroopa Eelarvenõukogu otsuses, kuidas tuleks Euroopa

Eelarvenõukogu ettepanekuid kaasata komisjoni sisemisse otsustusprotsessi.
Tegelikult võib komisjon Euroopa Eelarvenõukogu esitatud ettepanekuid eirata,
esitamata mingit põhjust, sest vastupidiselt viie juhi aruandes esitatud ettepanekule ei
ole komisjon seotud „täida või selgita“ põhimõttega. Sellele küsimusele on tähelepanu
juhtinud nii EKP 49 kui ka Euroopa Ombudsman 50.

67 Oma vastuses Euroopa Ombudsmanile selgitas Euroopa Komisjoni asepresident,

et Euroopa Eelarvenõukogu ja liikmesriikide sõltumatute eelarveasutuste vahel ei saa
olla ranget paralleeli. Liikmesriikide sõltumatud eelarveasutused on valvekoerad, kes
jälgivad, kas riigi poliitika vastab eelarve-eeskirjadele. Euroopa Eelarvenõukogu ei jälgi
ELi eelarvet ega selle rakendamist – ta on komisjoni sõltumatu nõuandev organ.
Seetõttu väitis Euroopa Komisjoni asepresident, et „täida või selgita“ põhimõtet selles
kontekstis ei kohaldata.

68 Analüüsi kvaliteet ja Euroopa Eelarvenõukogu väljendatud kriitilised seisukohad

näitavad, et vaatamata komisjoni struktuuri kuulumisele on Euroopa Eelarvenõukogu
suutnud esitada sõltumatuid arvamusi. Siiski tugineb see sõltumatus üksnes Euroopa
Eelarvenõukogu praegustele liikmetele, mitte selle institutsioonilisele ülesehitusele.
Meie uuring näitas, et sõltumatute eelarveasutuste ettekujutus Euroopa
Eelarvenõukogu sõltumatusest varieerus: 53% neist leiab, et Euroopa Eelarvenõukogul
on „piiratud sõltumatus“, samas kui 47% peab seda „täielikult sõltumatuks“.

49

EKP (2015), „Majandusbülletään“, 7. number, 5. selgitus: Euroopa Eelarvenõukogu loomine.

50

Euroopa Ombudsman (2016), „Euroopa Ombudsmani kiri Euroopa Komisjoni presidendile
seoses Euroopa Eelarvenõukogu läbipaistvusega“.

30

Komisjonil on seni vaid piiratud kindlus selle kohta, et
liikmesriikide eelarveraamistikke on asjakohaselt rakendatud ja
kohaldatud

69 Algseid nõudeid liikmesriikide eelarveraamistikele ei esitatud mitte määruse, vaid
direktiivi kujul. Seega võtab nende nõuete rakendamine kauem aega ja liikmesriikidel
on kaalutlusõigus, kuidas seda teha.

70 Siiski märkis komisjon aruandes „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja

rahaliidus 2011. aastal“(avaldatud 2012. aastal) 51, et direktiivi valik „vastas vajadusele
saavutada tasakaal liikmesriikide nõuetes“.

71 Hindasime, kas
a)

komisjon suutis teha õigeaegselt järeldusi selle kohta, kas liikmesriikide õigusaktid
vastavad ELi nõuetele;

b)

komisjoni hindamine andis sisuka ülevaate liikmesriikide eelarveraamistike
rakendamise ja kohaldamise kohta.

Viivitused riigisiseste õigusaktide ELi nõuetele vastavuse osas, mis
tulenevad väljaspool komisjoni kontrolli olevatest teguritest

72 Direktiivi 2011/85 ülevõtmise tähtaeg oli 31. detsember 2013. Liikmesriigid pidid

teavitama komisjoni oma riigisisestest rakendusmeetmetest. Liikmesriigid võtsid vastu
323 riigisisest rakendusmeedet, kuid neist teatati õigeaegselt vaid 67 (20%) kohta
(vt joonis 4). Tegelikult pidid liikmesriigid lisaks direktiivi 2011/85 nõuetele oma
riigisisesesse õigusesse üle võtma ka need, mis tulenevad määrusest nr 473/2013 ja
fiskaalkokkuleppest.

51

Euroopa Komisjon (2012), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2011.
aastal“, lk 101.
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Joonis 4. Liikmesriikide rakendusmeetmetest teatamine (aastas)
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

73 Kuna kõik liikmesriigid ei ole direktiivi 2011/85 tähtajaks üle võtnud, algatas

komisjon varsti pärast seda 17 rikkumismenetlust liikmesriikide rakendusmeetmetest
teatamata jätmise eest. Nagu tabel 2 näitab, lõpetati enamik neist juhtumitest (14)
ühe aasta jooksul, mis on komisjoni võrdlusalus52. Pikaajaliste õigusloomeprotsesside
tõttu Sloveenias ja Tšehhi Vabariigis viisid need riigid direktiivi 2011/85 ülevõtmise
lõpule alles vastavalt 2018. ja 2019. aastal. Selle tõttu viibis paratamatult vastavuse
hindamise protsessi algus kõigi 17 liikmesriigi puhul, kelle suhtes oli algatatud
rikkumismenetlus.

52

Euroopa Kontrollikoda (2018), ülevaatearuanne „ELi õigusaktide rakendamine: Euroopa
Komisjoni järelevalvekohustused vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikele 1“, 4.
selgitus.
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Tabel 2. Teatamata jätmise eest algatatud rikkumismenetluste seis
(juuni 2019)
Rikkumismenetluse algatamine
teatamata jätmise eest
27. jaanuar 2014
Lõpetatud juulis 2014
Lõpetatud novembris 2014

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT,
AT, SI, FI, UK
BE, DK, DE, EE, HR, IT,
CY, LT, AT, FI, UK

VÕRDLUSALUSE PIIRES

EL, LU, MT

Lõpetatud juulis 2015

BG

Euroopa Liidu Kohtusse pöördumine
juulis 2017

SI

Pooleli

CZ

KAKS KUUD PÄRAST
VÕRDLUSALUST
PIKAAJALINE
HILINEMINE

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

74 Komisjon ei viinud oma võrdlusperioodi jooksul53 lõpule vastavushindamisi, mis

hõlmasid ülevõtmise kontrolli ja vastavuskontrolle, ning majanduse ja rahanduse
peadirektoraadi iga-aastastes juhtimiskavades aastateks 2014–2017 seatud
tulemuseesmärgid saavutati vaid osaliselt.

75 Ülevõtmise ja vastavuskontrollide tulemusena käivitas komisjon augustis 2016

EU Pilot-menetlused 11 liikmesriigis, aprillis 2017 veel seitsmes liikmesriigis ja juulis
2017 järgmises seitsmes liikmesriigis. See oli esimene samm ülevõtmisega seotud
probleemide lahendamisel ja seeläbi võimaluse korral ametlike rikkumismenetluste
vältimisel. Ülejäänud kolme liikmesriigi puhul (2019. aasta septembri seisuga) ei olnud
komisjon veel otsustanud, kas alustada EU Pilot-menetlusi.

76 EU Pilot-menetluste järjestamist (vt tabel 3) ei dikteerinud mitte konkreetne

kava, vaid pigem rakenduslikud põhjused, st esimese laine puhul liikmesriikide
kättesaadavus EU Piloti dialoogide pidamiseks komisjoniga inglise keeles ning teise ja
kolmanda laine puhul komisjoni sisemise valmisoleku tase. Seetõttu ei hinnatud
esmatähtsaks mõningaid suure valitsemissektori võlaga euroala riike, st neid, kelle
jaoks on usaldusväärse eelarvepositsiooni saavutamine olulisem (vt joonis 5).

53

Ülevõtmise kontroll tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul alates ülevõtmise tähtajast või
liikmesriigi rakendusmeetmetest teatamise ja vastavuse kontrolli puhul 16–24 kuu jooksul
alates riigisiseste ülevõtmismeetmete edastamise kuupäevast.
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77 2014. aastal (selleks ajaks, kui liikmesriikide poolne ülevõtmine pidi olema lõpule

viidud) moodustasid seitse euroala liikmesriiki, kelle puhul komisjon alustas EU Pilotmenetlust 2019 aastal (vt joonis 5, kolmas veerg) 77% euroala SKPst (66% kõigi ELi
liikmesriikide, välja arvatud Ühendkuningriik, kombineeritud SKPst ja 56% kõigi ELi
liikmesriikide, sealhulgas Ühendkuningriigi kombineeritud SKPst) ning 77% euroala
valitsemissektori võlast (72% kõigi ELi liikmesriikide, välja arvatud Ühendkuningriik,
valitsemissektori koguvõlast ja 60% kõigi ELi liikmesriikide, sealhulgas Ühendkuningriigi
kombineeritud valitsemissektori võlast).

Joonis 5. Liikmesriikide jagunemine EU Pilot-menetluste lainete alusel
Valitsemissektori koguvõlg (protsendina SKPst)
2014. aasta talve (veebruari) prognoosid 2014. aastaks
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Eu Pi l ot-menetluse käivitamise otsus ootel
Koguvõlg üle 90% SKPst
Euroalasse kuuluv liikmesriik

Koguvõlg 60 kuni 90% SKPst

Koguvõlg alla 60% SKPst
Euroalasse mittekuuluv liikmesriik

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

78 Esimese ja teise laine ajal algatatud 18 EU Pilot-menetlust lõpetati

märkimisväärsete viivitustega ja need kestsid keskmiselt üle 65 nädala, mis on
tunduvalt rohkem kui komisjoni 20-nädalane võrdlusalus. 18-st juhtumist kolme puhul
märkasime eriti suuri ajalisi lünki teabevahetuses (ligi aasta või rohkem), mil komisjon
oli oodanud, et liikmesriigid rakendaksid vajalikke meetmeid. Need kolm menetlust
lõpetati lõpuks kahe aasta jooksul pärast käivitamist. Ühel juhul lükkas komisjon
liikmesriigi (Belgia) vastused tagasi. Kokku lõpetas komisjon 11 liikmesriikide EU Pilotmenetlust positiivse hinnanguga. Seitsme menetluse puhul lükkas komisjon
liikmesriikide vastused tagasi. 2019. aasta septembriks oli neist seitsmest menetlusest
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lõpetatud neli. Komisjon jätkab mitteametlikku teabevahetust teiste liikmesriikidega
(vt tabel 3), kuid ei ole veel alustanud rikkumismenetlust 54.

Tabel 3. EU Pilot-menetluste kestus ja seis
Lõppkuupäev

EU Pilotmenetluse
kestus
(nädalates)

Bulgaaria

14.6.17

45

Taani

10.4.17

36

Eesti

1.9.17

57

Soome

29.5.18

95

2.3.18

83

14.6.17

45

Liikmesriik

Iirimaa
Leedu

Alguskuupäev

Esimene laine:
1.8.2016

Malta

13.4.18

Poola

14.6.17

45

Rumeenia

15.6.17

45

Rootsi

24.7.17

51

Ühendkuningriik

6.4.17

35

Austria

20.7.18

67

Belgia

18.3.19

102

20.7.18

67

26.3.19

103

Ungari

6.12.18

87

Luksemburg

20.7.18

67

Läti

13.3.19

101

Küpros
Hispaania

Saksamaa
Kreeka
Prantsusmaa
Itaalia
Madalmaad
Portugal
Slovakkia
Horvaatia
Sloveenia
Tšehhi

Teine laine:
5.4.2017

89

EU Pilotmenetluse
lõpetamise
staatus
Tagasilükatud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Tagasilükatud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Tagasilükatud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Tagasilükatud
vastused
Tagasilükatud
vastused
Tagasilükatud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Tagasilükatud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Heakskiidetud
vastused
Heakskiidetud
vastused

Tagasilükkamise ja
Klassifitseerimise klassifitseerimise Kestus kokku
kuupäev
(nädalates)
vaheline aeg
(nädalates)
11.4.19

95

140
36

8.11.18

62

118
95
83

25.7.19

110

155
89
165* + ?
165* + ?

8.11.18

67

118
35
67
130* + ?
67
103
87
67
101

Kolmas laine:
19.7.2019

EU Pilot-menetluse
käivitamise otsus ootel

* Kestus arvutatud kuni 30. Septembrini 2019.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

79 Komisjoni ajavahemiku 2015–2019 vastavuskontrollide tulemusena pidi komisjon

algatama 17 „teata või selgita“ (vt punkt 73) rikkumismenetlust ja liikmesriigid pidid
kehtestama 102 täiendavat riigisisest rakendusmeedet (vt joonis 4). See näitab
54

Kui EU Pilot-menetlust on konkreetsel juhul kasutatud, kuid see ei anna tõenäoliselt
õigeaegselt oodatud tulemusi, peaks komisjon algatama ametliku rikkumismenetluse.
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tagantjärele, et komisjon alahindas probleeme, millega liikmesriigid direktiivi 2011/85
ülevõtmisel silmitsi seisid, ega võtnud õigel ajal ennetavaid meetmeid nende
abistamiseks. Selleks et aidata liikmesriikidel kohaldada ELi õigust õigesti, kasutab
komisjon poliitikatsükli eri etappides sageli mitmeid õigusnormide täitmist edendavaid
vahendeid 55. Direktiivi 2011/85 puhul tegi komisjon seda ainult vähesel määral.

80 Komisjon andis liikmesriikidele suuniseid nende eelarveraamistike kohta: lisaks

teabevahetusele EU Pilot-menetluste käigus toimus peamiselt mitteametlik
infovahetus (nt e-kirjad, telefonikõned või kahepoolsed kohtumised), näiteks seoses
direktiivi 2011/85 ülevõtmiseks mõeldud liikmesriikide õigusaktide eelnõude
läbivaatamisega. Seda kinnitasid ka sidusrühmad, kellega me kohtusime, ning uuring,
mille me sõltumatute eelarveasutuste seas tegime (vt joonis 6). Väärib märkimist, et
komisjon andis liikmesriikide eelarveraamistike tõhusa kohaldamise tagamiseks vähem
toetust ja suuniseid kui selle tagamiseks, et liikmesriigid täidaksid ELi nõudeid.

Joonis 6. Vastus Euroopa Kontrollikoja uuringule komisjoni antud
suuniste ja toetuse kohta
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Allikas: Euroopa Kontrollikoja uuring.

55

Õigusnormide täitmist edendavad vahendid on rakenduskavad, suunised, selgitavad
dokumendid, võrgustikud, eksperdirühmad, seminarid, töötoad, pakettkohtumised ja
tulemustabelid.
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Komisjoni hindamiste informatiivne väärtus on seni olnud väike, kas siis
ajastuse või volituste ulatuse tõttu

81 Analüüsisime komisjoni hindamisi vastavalt direktiivile 2011/85, majandus- ja

rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingule ja määrusele 473/2013.
Direktiivi 2011/85 kohaldamise hindamine

82 Pärast riigisiseste ülevõtmismeetmete vastavuse hindamist peab komisjon
tegema järelevalvet direktiivi 2011/85 kohaldamise üle ja seda hindama.

83 Komisjon ei ole veel alustanud direktiivi 2011/85 kohaldamise struktureeritud ja

süstemaatilist hindamist. Komisjon kavatseb seda teha 56 pärast seda, kui on hinnanud,
kas kõik liikmesriigid on direktiivi 2011/85 nõudeid riigisisesesse õigusesse üle võtnud
(vt tabel 3).

84 2019. aasta oktoobri seisuga ei olnud komisjon veel kehtestanud strateegiat,

milles sätestatakse metoodika, kriteeriumid, vahe-eesmärgid ja liikmesriikide
esitatavad tulemused, et tagada asjakohane ja õigeaegne järelevalve direktiivi 2011/85
kohaldamise üle.

85 Mõnel juhul, vaatamata direktiivi 2011/85 rakendamisele, ei ole liikmesriikide

(näiteks Itaalia ja Hispaania) eelarvenäitajad paranenud kooskõlas stabiilsuse ja kasvu
pakti nõuetega. Komisjon ei ole siiski veel kasutanud oma järelevalvevolitusi 57 ega
teinud hindamist, mis keskenduks liikmesriikide eelarveraamistike põhielementide
toimimisele. Sellist lähenemisviisi kasutab näiteks IMF oma fiskaalse läbipaistvuse
hindamisel.

86 Teise võimalusena võib ta kasutada ka avaliku sektori kulutuste ja

finantsaruandluse (PEFA) metoodikat. Komisjon ise töötas DG DEVCO kaudu välja PEFA
metoodika koos IMFi ja Maailmapangaga. Seetõttu on tal olemas asutusesisesed
teadmised, mis on vajalikud PEFA hindamiste tegemiseks.

87 Lisaks vastavuse ja kohaldamise hindamisele nõutakse direktiivis 2011/85, et
komisjon viiks 2018. aasta detsembri keskpaigaks läbi sobivuse hindamise.

56

Mõned taotluse hindamise aspektid kaasati juba ülevõtmise hindamisse.

57

Euroopa Komisjon (2012), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2011.
aastal“, lk 101.
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88 Sobivuse hindamise läbiviimise nõue ei sisaldunud komisjoni esialgses

ettepanekus, vaid lisati seadusandliku protsessi käigus. Vaatamata sellele, et keskpika
perioodi eelarveraamistikud on liikmesriikide eelarveraamistike ja direktiivi 2011/85
keskne element, ei hõlma sobivuse hindamine neid sõnaselgelt. Võtame teadmiseks
komisjoni kavatsuse lisada sobivuse hindamise ulatusse ka keskpika perioodi
eelarveraamistikud.

89 2018. aasta detsembri tähtajale vaatamata ei olnud komisjon 2019. aasta

oktoobri seisuga veel avaldanud direktiivi 2011/85 sobivuse hindamise aruannet.

90 Ühe majandusuuringu põhjal jõudis komisjon 2019. aasta jaanuaris siiski

järeldusele, et „liikmesriigid on ELi eelarve-eeskirjade alast isevastutust viimastel
aastatel suurendanud, seda tänu tugevamate liikmesriikide eelarveraamistike
loomisele, järgides ELi tasandil esitatud seadusandlikke algatusi“ 58. Uuringus vaadeldi
ökonomeetrilisi tõendeid, mis näitavad seost keskpika perioodi eelarveraamistike
kvaliteedi (mõõdetuna keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksi (vt punkt 04)) ja
tsükliliselt korrigeeritud esmase eelarvepositsiooni abil. Seda tugevat seost
tõlgendatakse kui riigi isevastutusest tulenevat positiivset mõju eelarvedistsipliinile.

91 Keskpika perioodi eelarveraamistik hindab liikmesriikide eelarveraamistike

kvaliteeti 11 kriteeriumi alusel (vt tabel 4). Üks direktiivi 2011/85 nõuetest ei ole ühegi
kriteeriumiga hõlmatud ja kuus kasutatud kriteeriumi ei vasta direktiivi 2011/85
nõuetele, küll aga muudele omadustele, mida komisjon peab soovitavaks.

58

Euroopa Komisjon (2019), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2018.
aastal“, lk 138.
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Tabel 4. Direktiivi 2011/85 keskpika perioodi eelarveraamistiku ja
keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksi kriteeriumidega seotud
nõuete võrdlus nii vana kui ka uue (täiendatud) metoodika järgi
Direktiiv 2011/85

2017. aasta keskpika perioodi eelarveraamistiku
indeks: kriteeriumid

Maksimaalne
punktisumma uue
indeksi kriteeriumi
alusel

Artikli 9 lõike 2 punkt a

C1a – liikmesriikide keskpika perioodi
eelarvekavades sisalduvate
eesmärkide/ülemmäärade katvus

3

Artikkel 13

C1b – koordineerimine enne eesmärkide seadmist

1

Artikkel 10





Artikli 9 lõike 2 punkt b


Artikli 9 lõike 2 punkt c



C2a – Liikmesriikide keskpika perioodi
eelarvekavad ja aastaeelarve: seotus
C2b – kindlaksmääratud eesmärgid/ülemmäärad
keskpika perioodi kavades, mis on eelnevalt
kinnitatud
C2c – hästi määratletud korrigeerimismeetmed
kavadest kõrvalekaldumise korral
C3 – keskpika perioodi eelarvekavade
ettevalmistamisse kaasatud riigi parlament
C4 – keskpika perioodi eelarvekavade
ettevalmistamisega seotud sõltumatu
eelarveasutus
C5a – kulu- ja tuluprognooside jaotus
C5b – tulu-ja kuluprognooside ning nende osade
selgitus
C5C – reformide mõju kvantifitseerimine kava
kestuse jooksu
C5d – üksikasjalikud selgitused alternatiivsete
makromajanduslike stsenaariumide mõju kohta
eelarvele

Artikli 9 lõike 2 punkt d –
uue poliitika hinnanguline
mõju võla pikaajalisele
jätkusuutlikkusele



Maksimaalne standardne
punktisumma, mida võib
anda direktiiviga 2011/85
hõlmatud kriteeriumide
puhul

0,2

4
1

0,13

1
3

0

4

0

1
1
1

0,1

1



Võimalik hindepunktide kogusumma
Direktiiviga 2011/85 hõlmatud kriteeriumide võimalik hindepunktide kogusumma
Nende hindepunktide osakaal, mis põhinevad direktiiviga 2011/85 mittehõlmatud kriteeriumidel


1
0,43
57%



Märkus: : puudub.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

92 See analüüs on küll väärtuslik, kuid seda ei saa siiski käsitada direktiivi 2011/85

sobivuse hindamisena seoses keskpika perioodi eelarveraamistiku nõuetega järgmistel
põhjustel:
o

analüüsiks kasutatud keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks põhineb eelarve
juhtimise andmebaasil (vt punkt 04), millele on peamiselt lisatud liikmesriikide
ametiasutuste esitatud teave, mitte teave, mis on saadud komisjoni sõltumatust
hindamisest liikmesriikide eelarveraamistike toimimise kohta;

o

indeksi hindamise kriteeriumid ja direktiivi 2011/85 nõuded kattuvad ainult
osaliselt (vt punkt 91);
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o

keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksi paranemine võib lihtsalt peegeldada
eelarvereformi rakendamist, isegi kui see ei ole veel toimiv, st indeks võib lihtsalt
hõlmata selle ülesehituse vastavust, mitte selle tegelikku toimimist (vt
4. selgitus);

o

keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks hõlmab ajavahemikku 2006–2015.
2015. aastal ei olnud EU Pilot-menetlused veel alanud, mis tähendab, et indeks ei
saa kuidagi kajastada komisjoni hinnangut ei direktiivi 2011/85 ülevõtmisele ega
kohaldamisele;

o

keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks näitab euroala liikmesriikide puhul
paranemist (punktisumma suurenemine) kas 2011. aastal või varasematel
aastatel, välja arvatud Prantsusmaa, Saksamaa, Soome (väike tõus vastavalt
2012., 2013. ja 2015. aastal) ja Luksemburg (2014). Siiski ei kajasta 2011. aastal ja
varasematel aastatel toimunud paranemine direktiivi 2011/85 mõju, kuna see
jõustus alles 13. detsembril 2011. Edusamme tegid ka finantsabiprogrammiga
hõlmatud liikmesriigid (Küpros, Kreeka, Iirimaa, Läti, Hispaania ja Portugal), nagu
ka üks euroalaga liitumise protsessis olnud liikmesriik (Leedu). Komisjoni analüüs,
milles küll tunnustati finantsabiprogrammide rolli, ei erista siiski direktiivi 2011/85
mõju finantsabiprogrammist tulenevate kohustuste või liikmesriigi euroalaga
ühinemise püüdluste mõjust.
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4. selgitus. Näited keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksi
kasvust, mis on seotud eelarvereformide jõustamise, mitte nende
tegeliku toimimisega
Leidsime, et komisjon ajakohastas mõne meie valimisse kuuluva liikmesriigi
(Itaalia, Läti ja Luksemburg) keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksit kohe
pärast seda, kui nad olid ellu viinud eelarvereformid (vastavalt 2009., 2013. ja
2014. aastal), kuigi reformide rakendamine (ja seega ka nende mõju) oli järkjärguline ning ei olnud 2015. aastaks lõpule viidud.
Itaalia puhul võeti 2009. aastal vastu uus raamatupidamisseadus, kuid aja
möödudes tekkis vajadus veel mitme teisese õigusakti järele, mis samuti heaks
kiideti. Rakendamisprotsess on veel pooleli (vastavalt rahandusministeeriumi
aruannetele).
Luksemburgi ja Läti puhul tegi komisjon EU Pilot-menetluste käigus kindlaks
lüngad rakendatud reformi ja direktiivi 2011/85 nõuete vahel. Need aeglustavad
EU Pilot-menetluste lõpetamist. Liikmesriikide ametiasutused pidid need lüngad
kõrvaldama seadusandlike või administratiivsete muudatuste kaudu, mis leidsid
aset ja seega ka jõustusid alles pärast ökonomeetrilise analüüsi tähtaega.
Fiskaalkokkuleppe hindamine

93 Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus

nõutakse, et komisjon esitaks õigeaegselt aruande, milles hinnatakse liikmesriikide
vastu võetud riigisiseste sätete vastavust fiskaalkokkuleppele (vt punkt 06).
Liikmesriikide esitatud teabe põhjal avaldas komisjon 22. veebruaril 2017 oma
aruande 59. Kooskõlas oma volitustega keskendub komisjon oma hinnangus riigisiseste
sätete õiguslikule vastavusele. Komisjon ei saanud volitusi hinnata fiskaalkokkuleppe
ülevõtmiseks vastu võetud uute riigisiseste eeskirjade tõhusat kohaldamist.

94 Aruande põhjal võib teha järgmised peamised järeldused:
o

kõik liikmesriigid on kehtestanud siduva, tasakaalus eelarve nõude, kuigi ainult
osa on teinud seda põhiseaduse tasandil;

o

liikmesriigid määratlevad erandlikke asjaolusid erinevalt, mis võimaldab ajutiselt
kõrvale kalduda oma keskpika perioodi eesmärgist;

59

Euroopa Komisjon (2017), C (2017) 1201 final, „Aruanne majandus- ja rahaliidu stabiilsuse,
koordineerimise ja juhtimise lepingu artikli 8 alusel“.
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o

liikmesriigid erinevad korrigeerimismehhanismi automaatse toimimise ja nõutava
korrigeerimismeetme ulatuse poolest;

o

kõikides liikmesriikides võeti vastu õigussätted sõltumatute eelarveasutuste
loomiseks, kuigi komisjonil oli neist mõne puhul kahtlusi seoses nende
sõltumatuse tagamisega;

o

paljud liikmesriigid ei olnud veel integreerinud „täida või selgita“ põhimõtet (st
valitsus peab sõltumatu eelarveasutuse nõuete mittetäitmist põhjendama) oma
õigusraamistikku, kuid nad võtsid endale kohustuse seda asjakohaselt rakendada.

95 Komisjoni üldine hinnang oli positiivne, kuigi fiskaalkokkuleppe ülevõtmine oli

aeglane ja ebatäielik. Komisjoni positiivne hinnang 16 liikmesriigi nõuetele vastavuse
kohta sõltus nende poolt võetud kohustuste täitmisest. Nagu EKP märkis60, ei ole
lihtsad kohustused siiski asjakohane õigusnormide aseaine, sest need ei ole
jõustatavad. Komisjoni hinnang ei olnud seega täielik ja lihtsalt kohustuste võtmise
küllaldaseks pidamine nõrgendas komisjon nõudeid.
Määruse nr 473/2013 rakendamise hindamine

96 Novembris 2014 tegi komisjon esimest ja teist majanduse juhtimise paketti

hõlmava majanduse juhtimise läbivaatamise raames määruse nr 473/2013
kohaldamise esimese hindamise. Hindamine ei andnud siiski selget tulemust, sest see
tehti liiga kiiresti pärast määruse nr 473/2013 jõustumist. Järgmine hindamine peab
valmima 2019. aasta lõpuks.

97 Komisjon jälgib ka liikmesriikide eelarveraamistikke käsitlevate riigisiseste

õigusaktide arengut ja nende kohaldamist Euroopa poolaasta 61 kaudu, kuigi piiratud
ulatuses: ta hindab, kas liikmesriikide eelarvepositsioonid lähenevad nende keskpika
perioodi eesmärkidele (vt punkt 46), kuid ei hinda üksikasjalikult aluseks olevate
liikmesriikide eelarveraamistike toimimist. Joonisel 7 on esitatud täiendavad üksikasjad
erinevate etappide kohta.

60

EKP (2017), „Majandusbülletään 4“, 8. selgitus: „The fiscal compact: the Commission’s
review and the way forward“.

61

Iga-aastane ELi majanduspoliitika koordineerimise tsükkel hõlmab ka eelarvepoliitikat, mis
on kindlaks määratud stabiilsuse ja kasvu paktis.
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Joonis 7. Komisjoni hinnang liikmesriikide eelarveraamistikele Euroopa
poolaasta eri etappides
Komisjoni arvamus eelarvekavade kohta ja talituste töödokumendid
November
N

• Euroalasse kuuluvatele liikmesriikidele
• Eeloleva aasta stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevate kohustuste täitmise hindamine, eelkõige keskpika perioodi eesmärgi või keskpika perioodi eelarveeesmärgi saavutamisele suunatud kohandamiskava täitmise hindamine.
• Komisjon täpsustab, kas eelarvekava aluseks olevad makromajanduslikud prognoosid on koostanud või heaks kiitnud sõltumatu eelarveasutus.

Komisjoni riigiaruanded
Veebruar
N+1

• Kõikidele liikmesriikidele
• Õigusliku ja institutsioonilise raamistiku hindamine ning piiratud määral ka liikmesriikide eelarveraamistike kohaldamise hindamine jaos
„eelarveraamistik“, mis esitatakse enamasti aruandes.

Komisjoni talituste töödokumendid stabiilsus- või lähenemisprogrammide kohta
Aprill N+1

• Euroala liikmesriikide stabiilsusprogrammid ja euroalasse mittekuuluvate riikide lähenemisprogrammid.
• Järeldus liikmesriikide varasemate, kavandatavate ja prognoositud eelarvetulemuste kohta seoses ELi ja liikmesriikide eelarvereeglitega.
• Komisjon täpsustab euroala liikmesriikide puhul, kas stabiilsusprogrammi võib käsitada riigisisese keskpika perioodi eelarvekavana
(määruse nr 473/2013 artikli 4 lõige 1).
• Komisjon täpsustab, kas stabiilsusprogrammi aluseks olevad makromajanduslikud prognoosid on koostanud või heaks kiitnud riigi sõltumatu eelarveasutus.

Nõukogu riigipõhised soovitused
Juuli N+1

• Nõukogu soovitused (juuli) võetakse vastu pärast komisjoni soovitust (mai).
• Riigipõhised soovitusi on esitatud nii õigusliku kui ka institutsioonilise raamistiku kohta (suurem osa riigipõhiseid soovitusi)ja riigisisisese
eelarveraamistiku kohaldamise kohta (väiksem arv riigipõhiseid soovitusi).
• 2014. aasta juulis, pärast direktiivi 2011/85 ülevõtmise tähtaega ja pärast määruse nr 473/2013 jõustumist, sai enamik liikmesriike riigisisese
eelarveraamistikuga seotud riigipõhised soovitused.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Järeldused ja soovitused
98 Uurisime, kas komisjoni meetmed ELi liikmesriikide eelarveraamistike

tugevdamiseks saavutasid soovitud tulemused. Järeldame, et tehes ettepaneku
direktiivi 2011/85 ja määruse nr 437/2013 kohta, mis on vastu võetud, ning
2017. aasta direktiivi eelnõu kohta, mille seadusandlik menetlemine veel kestab, on
komisjon aidanud kaasa liikmesriikide eelarveraamistike parandamisele (punkt 17).

99 Komisjon ei ole aga selgitanud, kuidas ta plaanib minimeerida erinevusi komisjoni

ja sõltumatute eelarveasutuste hinnangutes ELi eelarve-eeskirjade järgimise kohta, kui
nii komisjon kui ka liikmesriigi sõltumatu eelarveasutus hindavad eelarvekavade
vastavust ELi eelarve-eeskirjadele.

100 On esinenud juhtumeid, kus komisjon ja sõltumatu eelarveasutus on jõudnud
erinevatele järeldustele. Üheks põhjuseks on see, et vastavuse hindamisel kasutab
komisjon täiel määral talle ELi õigusega antud kaalutlusõigust ja oma pädevust seda
tõlgendada. Eriti kehtib see nn erandlike asjaolude puhul, mida aktsepteeritakse, et
pehmendada kohandamisnõudeid liikmesriikidele, kes ei ole veel saavutanud oma
keskpika perioodi eelarve-eesmärke (punktid 45–55).

1. soovitus. Komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste
vastavushindamised
Tagamaks, et sõltumatud eelarveasutused saaksid oma rolli tõhusalt täita, ning et
minimeerida erinevusi komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste hinnangute vahel ELi
eelarve-eeskirjade järgimise kohta, peaks komisjon tugevdama koostööd sõltumatute
eelarveasutustega.
Tähtaeg: Alates 2020. aastast.

101 Mitmed ELi õigusraamistikus sätestatud keskpika perioodi eelarveraamistikke ja

sõltumatuid eelarveasutusi käsitlevatest nõuetest ei ole kooskõlas IMFi ja OECD
rahvusvaheliste standardite ja parima tavaga. See on sageli nii vaatamata komisjoni
enda seisukohale, mida on väljendatud mitmes dokumendis. 2017. aasta direktiivi
eelnõu, kui see heaks kiidetakse, parandaks need puudused vaid osaliselt (punktid 18–
41).
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2. soovitus. Liikmesriikide eelarveraamistikele seatud nõuete
läbivaatamine
Eelarveraamistiku täiendavaks tugevdamiseks peaks komisjon keskpika perioodi
eelarveraamistikke ja sõltumatuid eelarveasutusi käsitlevad nõuded läbi vaatama,
võttes arvesse rahvusvahelisi standardeid ja parimaid tavasid, ning tegema vajaduse
korral ettepanekuid nende ulatuse ja tõhususe parandamiseks. Komisjon peaks võtma
selle aluseks käesolevas aruandes esitatud tähelepanekud, samuti sobivuse hindamise
aruande tulemused ning direktiivi 2011/85 ja määruse (EÜ) nr 473/2013 vastavuse ja
kohaldamise hindamise.
Tähtaeg: ühe aasta jooksul alates esimese ja teise majanduse juhtimise paketi (mille
hulka kuuluvad direktiivid 2011/85 ja määrus nr 473/2013) komisjonipoolse
hindamise avaldamisest.

102 Euroopa Eelarvenõukogu tõhusust piirab selle praegune institutsiooniline

ülesehitus. Peale selle ei kohaldata komisjoni suhtes „täida või selgita“ põhimõtet
(punktid 56–68).

3. soovitus. Euroopa Eelarvenõukogu rolli tugevdamine
Selleks et veelgi tugevdada ELi eelarve-eeskirjade jõustamist ja sõltumatut hinnangut
komisjoni töö kohta seoses riigisisese mõõtmega, peaks komisjon:
a)

vaatama läbi Euroopa eelarvenõukogu volitused ja institutsioonilise ülesehituse
ning avaldama komisjoni järeldused, sealhulgas põhjendused (kui
muudatusettepanekuid ei esitata);

b)

kohaldama põhimõtet „täida või selgita“, mille puhul komisjon peaks avalikult
põhjendama Euroopa Eelarvenõukogu nõuete mittetäitmist.

Tähtaeg: ühe aasta jooksul alates esimese ja teise majanduse juhtimise paketi (mille
hulka kuuluvad direktiivid 2011/85 ja määrus nr 473/2013) komisjonipoolse
hindamise avaldamisest.

103 Komisjon ei ole veel lõpetanud liikmesriikide õigusaktide vastavuse hindamist
direktiivi 2011/85 nõuetele. Hindamine hõlmab ülevõtmise ja vastavuskontrolle
(punktid 72–80).
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104 Komisjon ei ole veel teinud ELi õigusraamistiku kohaldamise hindamisi või tegi
seda liiga varajases rakendamise etapis, et see mõttekas oleks (punktid 84–92 ja 96).

105 Komisjoni praegune järelevalve liikmesriikide eelarveraamistike arengu üle

põhineb muu hulgas eelarve juhtimise andmebaasil. Sinna lisatakse liikmesriikide
esitatud teave, mis keskendub enamasti pigem institutsioonilisele ülesehitusele kui
tegelikule toimimisele (punkt 92).

4. soovitus. Liikmesriikide eelarveraamistike jõustamise
tugevdamine
Selleks et hinnata, kas õigusaktides (direktiiv 2011/85 ja määrus nr 473/2013) seatud
eesmärgid on saavutatud, ja võttes arvesse, et nende vastuvõtmisest on möödunud
kaheksa kuni kuus aastat, peaks komisjon
a)

viivitamata lõpule viima vastavushindamise;

b)

võimalikult kiiresti läbi viima ja avaldama direktiivi 2011/85 põhjaliku sobivuse
hindamise;

c)

parandama eelarve juhtimise andmebaasi küsimustikke või leidma uue sobiva
vahendi, et saada regulaarselt põhjalikku teavet liikmesriikide eelarveraamistike
tegeliku toimimise kohta;

d)

jälgima regulaarselt liikmesriikide eelarveraamistike toimimist struktureeritud
metoodika abil, milles keskendutakse liikmesriikide eelarveraamistike
põhielementide toimimisele. Komisjon peaks võtma järelmeetmeid seoses
tuvastatud oluliste puudustega.

Tähtajad: a) 2020 aasta keskpaik, b) 2019. aasta lõpp, c) 2020. aasta lõpp, d) alates
2021.
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva
arvamuse vastu Luxembourgis 15. oktoobril 2019.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus‐Heiner Lehne
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Lisad
I lisa. Asjakohase õigusliku aluse ja väljaannete ajakava
2 märts 2012
Majan dus- ja rahaliidu stabiilsu se,
koordineerimise ja ju htimis e leping
sh jaotise III fiskaalkokkulepe

16 novemb er 2011
Esimene majand use juhtimise pakett
sh nõukogu d irektiiv 2011/85/EU
liikmesriikide eelarveraamistike n õuete kohta

13 detsemb er 2011
Esimese majand use juhtimise
paketi jõustumine

6 detsemb er 2017
6. detsemb ri pakett
sh ettep an ek võtta vas tu nõukogu d irektiiv,
millega näh akse ette sätted liikmesriikides
vas tutustun dliku eelarvepoliitika ja keskpika
perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks

21 mai 2013
Teine majandus e juh timise pakett,
sh määrus (EÜ) nr 473/2013 euroala
liikmesriikide eelarvekavad e s eire ja hindamise
ning nende ülemäärase eelarvepuud ujäägi
korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta

1 jaanuar 2013
Majan dus- ja rahaliidu stabiilsu se,
koordineerimise ja ju htimis e
lepingu jõustumin e
14 detsemb er 2012
Direktiivi 2011/85/EL peamiste
sätete raken damise vahearuanne

Selgitus
Alu slepingud ja teisesed õigusaktid
Alu slepingute ja teises te õigusaktide jõu stu mine
Komisjoni aru an ded/dokumendid
Valitsustevaheline leping ja selle jõustumin e
Läbiviidud või kavan datud läbivaatamised
Liikmete määramin e
Sobivuse hindamine avaldamata

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

detsemb er 2015
Aru telud oku ment „Keskpika periood i
eelarveraamistikud ELi liikmesriikides“
24 juun i 2015
Viie juhi aruanne Euroopa majandu sja rahaliidu loomis e lõp uleviimise kohta

19 oktoober 2016
Euroop a Eelarvenõukogu n õukogu
liikmete määramine komisjoni poolt

21 oktoober 2015
Teatis „Edasised sammud Euroop a majand usja rahaliidu loomis e lõp uleviimiseks“

31 mai 2013
30 novemb er 2014
Teise majanduse juhtimise Majan duse juhtimise ülevaade:
paketi jõustumine aruanne esimese ja teise majandu se
juhtimise paketi kohaldamise kohta

juuli 2017
Aru telud oku ment „Sõltu matud eelarveasutused
ELi liikmes riikid es: algu saas tad“

1 märts 2017
Valge raamat Euroopa
tuleviku kohta
31 mai 2017
Aru telud oku ment Euroopa majandusja rahaliidu süvendamise kohta
22 veebruar 2017
Majan dus- ja rahaliidu stabiilsu se,
koordineerimise ja ju htimis e lepingu
artikli 8 kohane aruanne
Euroop a majand us- ja rahaliidu kohta

14 detsemb er 2018
DIrektiivi 2011/85/EL sob ivuse
hindamise tähtaeg
(avaldamata)
14 detsemb er 2019
Määrus e n r 473/2013 kohaldamise
2. aruande täh taeg
sh direktiivi 2011/85 EL sob ivuse hind amine
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II lisa. Komisjoni seisukoht seoses keskpika perioodi
eelarveraamistikuga
i) Ühtne protsess keskpika perioodi eelarveraamistiku ja aastaeelarve koostamiseks
ning täielikult integreeritud dokumentatsioon

01 Komisjon oli juba 2011. aastal tunnistanud probleemi, et „kuigi stabiilsus- ja

lähenemisprogrammid on juba esitatud mitmeaastasest perspektiivist lähtudes, on
need poliitikadokumendid eelarvestrateegiate üle peetavas riigisiseses arutelus
endiselt piiratud poliitilise tähtsusega, hoolimata asjaolust, et liikmesriigid peaksid
koostama oma eelarve vastavalt oma stabiilsus- ja lähenemisprogrammides sätestatud
kohustustele“ 62. Ka komisjoni 2012. aasta vahearuandes direktiivi 2011/85
rakendamise kohta pidas komisjon keskpika eelarveperioodi eelarveraamistiku
integreerimist iga-aastasesse eelarvetsüklisse ning täielikult integreeritud
dokumentatsiooni põhiomadusteks, mida „tuleb hoolikalt kaaluda“ 63.
ii) Tulevikku suunatud kulude kontrollid, mis tagavad keskpika perioodi kavade
täitmise.

02 Seoses eelarvevahendite järgmistesse eealrveaastatesse üle kandmise korraga tõi

komisjon välja vajaduse kehtestada piirangud kasutamata assigneeringutele, mida saab
üle kanda järgmistesse eelarveaastatesse, vastasel korral „võib selline kord mõnevõrra
vähendada raamistiku rangust ja prognoosivõimet“ 64. Lisaks peab komisjon
„asjakohaste ettenägematute reservide ja vastavate juurdepääsueeskirjade
kindlaksmääramist“ mitmeaastase raamistiku vajalikuks omaduseks 65.

62

Euroopa Komisjon (2012), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2011.
aastal“, lk 105.

63

Euroopa Komisjon (2012), COM(2012) 761 lõplik, „Komisjoni aruanne euroopa parlamendile
ja nõukogule: Vahearuanne nõukogu direktiivi 2011/85/EL (liikmesriikide eelarveraamistiku
nõuete kohta) rakendamise kohta“, lk 6.

64

Euroopa Komisjon (2015), Sherwood, M., „Medium-Term Budgetary Frameworks in the
Member States“, aruteludokument 021, lk 6.

65

Euroopa Komisjon (2012), „Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on
priority countries (Addendum to occasional paper 91)“, üldtoimetis 113, lk 15.
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(iii) Aruandlusmehhanism 66.

03 Samuti märgitakse, et mitmeaastase eelarve täitmise järelevalvet käsitlevate

sätete puudumine ei ole kooskõlas komisjoni seisukohaga keskpika perioodi
eelarveraamistiku põhinõuete suhtes. Alates 2006. aastast on komisjoni keskpika
perioodi eelarveraamistiku indeksi arvutamise metoodikas võetud arvesse
„mitmeaastaste eelarve-eesmärkide järelevalvet ja täitmist“, mis on üks viiest
mõõtmest, et hinnata keskpika eelarveperioodi eelarveraamistiku kvaliteeti
liikmesriikides 67. Lisaks tunnistas komisjon juba 2007. aastal, et järelevalve puudumine
on nõrk koht kõikides liikmesriikides 68. 2010. aastal rõhutas komisjon veel kord, et
keskpika perioodi eelarveraamistike kavandamisel on võtmetähtsusega elemendid
kavandatud eelarverajast kõrvalekaldumiste analüüs ning järelevalve ja
korrigeerimismehhanismid 69.

66

IMF (2010), Lienert, I. ja Fainboim, I., „Reforming Budget Systems Laws“, 3. ja 4. selgitus.

67

Euroopa Komisjon (2007), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2007.
aastal“, selgitus III.4.1;
Euroopa Komisjon (2015), Sherwood, M., „Medium-Term Budgetary Frameworks in the
Member States“, aruteludokument 021, selgitus A1.1.

68

Euroopa Komisjon (2007), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2007.
aastal“, lk 158.

69

Euroopa Komisjon (2010), „Aruanne riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus 2010.
aastal“, selgitus II.3.3.

50

III lisa. Sõltumatute maksuinstitutsioonide heterogeensus
Nõukogu liikmed

Arv

Ametiaja
pikkus
(aastates
)

Inimressursid

Ametiaeg pikendatav

Sõltumatu
eelarveasutuse
ülesehitus

Sõltumatu eelarveasutuse eelarve

Arv
(täistöö
aja
ekvivale
nt*)

Juhtkonnal on
täielik vabadus
töötajaid palgata ja
töölt vabastada

Eraldiseisvad või
alluvusse kuuluv

Allikas

Summa 2017.
aastal
(miljonites
eurodes)

Prantsusmaa

High Council of Public
Finances

11

5

JAH

ühe korra

3/4

JAH

Kuulub kõrgeima
kontrolliasutuse alla

Kõrgeima kontrolliasutuse
eelarve allprogramm

0,8

Kreeka

Hellenic Fiscal Council

5

4/6

JAH

ühe korra

13

EI

Eraldiseisev

Kvartaalsed ülekanded
riigieelarvest

1,1

Itaalia

Parliamentary Budget
Office (UPB)

3

6

EI

Andmed
puuduvad

24

JAH

Kuulub parlamendi
alla

Läti

Fiscal Discipline
Council

6

6

JAH

Kaks korda

2

EI

Eraldiseisev

National Council of
Public Finance

7

4

JAH

2

EI

National Institute of
statistics and
economic studies
(STATEC)

Piirmäära ei
ole kindlaks
määratud

Kuulub
rahandusministeeriu
mi alla

Andmed
puuduv
ad

Andmed
puuduva
d

Andmed
puuduvad

Andmed
puuduvad

160

JAH

117

Luksemburg

Madalmaad

Netherlands Bureau
for Economic Policy
Analysis (CPB)

3

7

EI

Advisory Division of
the Council of State

22

Eluaegne

Andmed
puuduvad
EI

Portugal

Public Finance Council
(CFP)

Hispaania

Independent Authority
for Fiscal
Responsibility (AiReF)

5

4

7

6

Jah,
tegevjuhtko
nda
mittekuuluv
ate liikmete
puhul
EI

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

Andmed
puuduvad
Andmed
puuduvad
Andmed
puuduvad

ühe korra

Andmed
puuduvad

Võrdne rahastamine
parlamendi mõlema koja
poolt
Rahandusministeeriumi
eelarve allprogramm

Välishindamine

Andmed
puuduvad
Tehniline
hindamine iga 4
aasta järel

6

Andmed
puuduvad

0,19

Andmed
puuduvad

Rahandusministeeriumi
eelarve allprogramm

0,1

Andmed
puuduvad

Kuulub
majandusministeeri
umi alla

Majandusministeeriumi
eelarve allprogramm

22,7

Andmed
puuduvad

JAH

Majandus- ja
Kommunikatsiooni
ministeeriumi juures

15,4

3

JAH

Kuulub riiginõukogu
alla

80% kindlasummaline
rahastamine
majandusministeeriumilt;
20% projektipõhine
rahastamine
ministeeriumidelt
Oma peatükk riigieelarves

0,32

18

JAH

Eraldiseisev

Iga-aastane ülekanne
riigieelarvest

2,6

OECD 2019.
aasta ülevaade

JAH

Kuulub
rahandusministeeriu
mi alla

Eelarve riigieelarve seaduse
alusel + AireF järelevalve
eest avalik-õiguslikelt
üksustelt saadav tasu

5,07

OECD 2017.
aasta ülevaade

35

Teadlaste ja
klientide
tehtavad
vastastikused
hindamised iga
5 aasta tagant
Andmed
puuduvad
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IV lisa. Eelarve-eeskirjad stabiilsuse ja kasvu pakti ennetava osa
ja fiskaalkokkuleppe raames

Eesmärk

Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetav osa

Fiskaalkokkulepe

Tasakaalulähedase või ülejäägilise
eelarvepositsiooni nõue, mis
tähendab, et struktuurne
eelarvepositsioon on võrdne keskpika
perioodi eesmärgiga või sellest
suurem.

Lepinguosalise valitsemissektori
eelarvepositsioon peab olema
tasakaalus või ülejäägis (st struktuurne
eelarvepositsioon ≥ keskpika perioodi
eelarve-eesmärk).

põhine keskpika perioodi eelarveeesmärk, mille ülemmäär on euroala
liikmesriikide puhul 1% SKPst
Spetsifikatsioon

iilsuse ja kasvu paktis määratletud
riigipõhine keskpika perioodi eesmärk,
mis on euroala liikmesriikide puhul 0,5% SKPst (või -1%, kui võla suhe
SKPsse on „oluliselt alla 60% ja kui oht
riigi rahanduse pikaajalisele
jätkusuutlikkusele on väike“)

Kulutuste võrdlusalus: kaalutlusõiguse
alusel võetud meetmetega
tasakaalustamata kulud peaksid
kasvama keskpika ajavahemiku
potentsiaalsest SKPst aeglasemalt või
sellega võrdses tempos.

Kohandamiskava

Võrdlusaluseks 0,5% SKPst (rohkem
headel aegadel, vähem halbadel
aegadel)

nguosalised tagavad kiire lähenemise
oma vastavate keskpika perioodi
eesmärkide suunas. Komisjon teeb
ettepaneku sellise lähenemise ajakava
kohta, võttes arvesse riigipõhiseid
jätkusuutlikkusega seotud riske.

Võimalikud ajutised kõrvalekalded
keskpika perioodi eelarve-eesmärgist
või selle saavutamisele suunatud
kohandamiskavast järgmistel juhtudel:

nguosalised võivad oma keskpika
perioodi eelarve-eesmärgist või selle
saavutamisele suunatud
kohandamiskavast ajutiselt kõrvale
kalduda üksnes „erandlikel
asjaoludel“.

—

rakendatakse olulisi
struktuurireforme, millel on
tõendatav mõju riigi rahanduse
pikaajalisele jätkusuutlikkusele
(rõhuasetusega
pensionireformidel);

—

asjaomase liikmesriigi kontrolli
alt väljas olev ebatavaline
sündmus, mis mõjutab oluliselt
tema finantsseisundit;

—

Asjaomase lepinguosalise
kontrolli alt väljas olev
ebatavaline sündmus, mis
mõjutab oluliselt
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Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetav osa

Fiskaalkokkulepe
valitsemissektori
finantsolukorda

—

tõsised majandussurutise
perioodid euroalal või liidus
tervikuna, eeldusel et see ei
ohusta riigi rahanduse
jätkusuutlikkust keskpikas
perspektiivis

—

Stabiilsuse ja kasvu paktis
sätestatud tõsise
majandussurutise perioodid,
tingimusel et asjaomase
lepinguosalise ajutine
kõrvalekaldumine ei ohusta riigi
rahanduse jätkusuutlikkust
keskpikas perspektiivis.

Automaatne korrigeerimismehhanism
(lähtudes ühistest põhimõtetest, mille
kohta teeb ettepaneku komisjon)

Täitemeetmed

Olulise kõrvalekalde korrigeerimise
kord

Üldine
hindamine

andus- ja rahaliidu stabiilsuse,
2018. aasta teatmik stabiilsuse ja
koordineerimise ja juhtimise leping,
kasvu pakti kohta, lk 23:
artikli 3 lõike 1 punkt b.
„ennetusliku osa nõuete täitmist
hinnatakse, kasutades kahesambalist
lähenemisviisi. Struktuurse tasakaalu
„Edusamme keskpika perioodi
(mis näitab, millised oleksid
eesmärgi saavutamisel ja selle täitmist
valitsemissektori tulud ja kulud
hinnatakse üldise hindamise raames,
potentsiaalse majanduskasvu korral)
võttes võrdlusaluseks struktuurse
hindamine on esimene sammas, mida
tasakaalu, analüüsides sealhulgas
täiendab teine sammas ehk
kaalutlusõiguse raames võetud
kaalutlusõiguse raames võetud
tulumeetmetega tasakaalustamata
tulumeetmetega tasakaalustamata
kulusid, kooskõlas muudetud
kogukulutuste kasvumäära analüüs.“
stabiilsuse ja kasvu paktiga.“
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Akronüümid ja lühendid
DG ECFIN: komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat
ECOFINi nõukogu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu
EKP: Euroopa Keskpank
ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping
IMF: Rahvusvaheline Valuutafond
Nõukogu: Euroopa Liidu Nõukogu
OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
PEFA: riiklike kulutuste ja finantsaruandluse hindamisprogramm
SKP: Sisemajanduse koguprodukt
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MÕISTED
Automaatne korrigeerimismehhanism: kohustus rakendada parandusmeetmeid, mis
võetakse automaatselt kasutusele juhul, kui esineb olulisi kõrvalekaldeid keskpika
perioodi eelarve-eesmärgist või selle saavutamisele suunatud kohandamiskavast.
Eelarve juhtimise andmebaas: komisjoni töövahend, mis sisaldab teavet liikmesriikide
eelarve juhtimise raamistike põhielementide kohta, nagu riigisisesed eelarve-eeskirjad,
sõltumatud eelarveasutused ja keskpika perioodi eelarveraamistikud.
Eelarve-eeskirjad: eelarvepoliitikale seatud püsiv piirang, mida sageli väljendatakse
arvulise ülemmäära või sihtnäitajana(mõne eelarvenäitaja ja SKP suhtena).
Eelarvekava: eelarvepoliitika koordineerimise aluseks olev dokument, mille euroala
riikide valitsused peavad igal aastal komisjonile esitama.
Eelarvenäitajad: eelarvedistsipliini säilitamine, et edendada makromajanduslikku
stabiilsust ja jätkusuutlikku majanduskasvu.
ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik: 2015. aastal loodud platvorm arvamuste ja
eksperditeadmiste vahetamiseks ning ressursside koondamiseks. Avatud ELi kõikidele
sõltumatutele maksualase järelevalve organitele; võrgustiku eesistuja on üks
sõltumatutest eelarveasutustest.
ELi sõltumatute eelarveasutuste võrgustik: komisjoni osalusel 2013. aastal loodud
rühm, mida juhib komisjon ja mis koosneb ELi sõltumatutest eelarveasutustest ja
Euroopa Eelarvenõukogust.
Esimene majanduse juhtimise pakett: novembris 2011 vastu võetud ELi majanduse
juhtimise pakett, mis koosneb kuuest seadusandlikust meetmest (viis määrust ja
direktiiv 2011/85).
Esmane eelarvepositsioon: eelarvepositsioon, milles ei ole arvestatud
valitsemissektori võla intressimakseid.
EU Pilot-menetlus: enne ametliku rikkumismenetluse algust komisjoni ja liikmesriigi
vahel peetav mitteametlik dialoog ELi õiguse võimaliku rikkumise teemal.
Euroopa Eelarvenõukogu: komisjoni nõuandev organ, mis vastutab ELi eelarveeeskirjade rakendamise hindamise, eelarveraamistiku muutmise ettepanekute
esitamise ja majanduse hindamiste läbiviimise eest.
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Euroopa poolaasta: iga-aastane tsükkel, millega nähakse ette ELi liikmesriikide
majanduspoliitika koordineerimise ja edusammude järelevalve raamistik, eelkõige
stabiilsuse ja kasvu paktis määratletud eelarvepoliitika.
Fiskaalkokkulepe: kokkulepe tugevdada eelarvedistsipliini, mille on sõlminud 22
lepinguosalist 25-st, kes kirjutasid alla majandus- ja rahaliidu stabiilsuse,
koordineerimise ja juhtimise valitsustevahelisele lepingule.
Keskpika perioodi eelarve-eesmärk: stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud riigipõhine
eelarvepoliitika eesmärk, mis on enamikus liikmesriikides 1% sisemajanduse
koguproduktist ja euroala liikmesriikide jaoks mõnevõrra rangem, 0,5% sisemajanduse
koguproduktist, välja arvatud juhul, kui nende võla suhe on väike.
Keskpika perioodi eelarveraamistik: eelarvemenetluste kogum, millega pikendatakse
eelarvepoliitika ajalist ulatuvust kaugemale kui üks aasta.
Kohaldamine: ELi ja liikmesriikide õigusaktide jõustamise meetmed.
Kulureegel: kulutuste absoluutsummale või nende kasvule seatud pikaajaline piir.
Liikmesriikide eelarveraamistik: eelarvepoliitika aluseks olevad korraldused,
kokkulepped, menetlused, eeskirjad ja institutsioonid.
Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping: 2012. aastal
vastu võetud valitsustevaheline leping, millega nähakse ette eeskirjad
eelarvedistsipliini ja majanduspoliitika koordineerimise edendamiseks lepinguosaliste
vahel ning parandatakse euroala juhtimist.
Majanduspoliitika komitee: majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ning komisjoni
nõuandev organ, mis aitab saavutada konsensust majanduspoliitika (sealhulgas
tööhõive ja majanduskasvu) ning riigi rahanduse jätkusuutlikkuse suhtes.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus: makromajandusliku
tasakaalustamatuse menetluse eesmärk on sellise potentsiaalselt kahjuliku
makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamine, ennetamine ja korrigeerimine,
mis võib kahjustada konkreetse liikmesriigi, euroala või ELi kui terviku majanduslikku
stabiilsust.
Potentsiaalne SKP: teoreetiline kontseptsioon – näitab teatava hetke toodangu
(sisemajanduse koguprodukt) taset, mis võimaldab säilitada stabiilse inflatsiooni. See
kasvab aja jooksul kiirusega, mis ei ole tingimata konstantne. Taset ega kasvutempot ei
saa otseselt mõõta, vaid tuleb hinnata.
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Stabiilsus- ja lähenemisprogrammid: stabiilsuse ja kasvu pakti kohaselt peavad
liikmesriigid esitama igal aastal oma järgmise kolme aasta eelarvekavad. Neid
kasutavad komisjon ja rahandusministrid, et hinnata, kas riigid on keskpika perioodi
eelarve-eesmärgi saavutamisel graafikus. Euroala riigid esitavad stabiilsusprogrammid,
ning liikmesriigid, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, esitavad lähenemisprogrammid.
Stabiilsuse ja kasvu pakt: 1997. aastal vastu võetud eeskirjade kogum, mille eesmärk
on kaitsta majandus- ja rahaliidu stabiilsust, tagades, et liikmesriigid hoolitsevad riigi
rahanduse usaldusväärsuse eest ja koordineerivad oma eelarvepoliitikat.
Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa: nagu on sätestatud nõukogu
määruses nr 1466/97, on ennetusliku osa peamine eesmärk tagada, et liikmesriigid
lähenevad kiiresti tasakaalulähedasele või ülejäägiga eelarvepositsioonile, mis
võimaldaks neil toime tulla tavapäraste tsükliliste kõikumistega, ületamata
valitsemissektori nominaalse eelarvepuudujäägi 3% piirmäära.
Stabiilsuse ja kasvu pakti paranduslik osa: ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus,
mille nõukogu algatab komisjoni soovitusel ELi liikmesriigi suhtes, kes on ületanud ELi
stabiilsuse ja kasvu pakti õigusaktidega kehtestatud eelarvepuudujäägi ülemmäära.
Menetlusel on mitu etappi, mis võivad lõppeda sanktsioonide kehtestamisega, et
mõjutada liikmesriiki oma eelarvepuudujääki kontrolli alla saama; menetlus on vajalik
majandus- ja rahaliidu tõrgeteta toimimiseks.
Struktuurne eelarvepositsioon: tegelik eelarvepositsioon, milles võetakse arvesse
tsüklilist komponenti ning ühekordseid ja muid ajutisi meetmeid. Struktuurne
eelarvepositsioon annab ettekujutuse eelarvepositsiooni aluseks olevast
suundumusest.
Sõltumatu eelarveasutus: avaliku sektori asutus, mis edendab usaldusväärset
eelarvepoliitikat ja riigi rahanduse jätkusuutlikkust mitmesuguste ülesannete täitmise
kaudu, sealhulgas makromajanduslike ja eelarveprognooside koostamine ning eelarve
täitmise vastavushindamine.
Tasakaalus eelarve reegel: valitsemissektori eelarvepositsioon peab olema tasakaalus
või ülejäägis. Nii stabiilsuse ja kasvu paktis kui ka majandus- ja rahaliidu stabiilsuse,
koordineerimise ja juhtimise lepingus loetakse see nõue täidetuks, kui
valitsemissektori aastane struktuurne eelarvepositsioon on keskpika perioodi eelarveeesmärgi tasemel.
Teine majanduse juhtimise pakett: mais 2013 vastu võetud ELi pakett kahest
seadusandlikust meetmest (määrused nr 472 ja nr 473), mille eesmärk on tugevdada
majanduse juhtimist euroalal.
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Vastavushindamine: ELi direktiivi ülevõtmise ja rakendamise vastavuse hindamine
riiklikul tasandil.
Vastavuskontroll: esialgne kontroll selle üle, kas kõik vajalikud direktiivi sätted on
hõlmatud riigisiseste rakendusmeetmetega.
Ülevõtmine: riigisiseste sätete vastuvõtmine, avaldamine ja jõustumine ELi direktiivi
kohaldamiseks ettenähtud tähtajaks.
Ülevõtmise kontroll: siseriiklike rakendusmeetmete täpsuse ja direktiivi sätetele
vastavuse hindamine.

KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE
„ERIARUANNE XX/2019 LIIKMESRIIKIDE EELARVERAAMISTIKE SUHTES
KOHALDATAVATE ELI NÕUETE KOHTA:
NÕUDEID TULEB VEELGI TUGEVDADA JA NENDE RAKENDAMIST PAREMINI
JÄLGIDA“
KOKKUVÕTE
I. Komisjonil on hea meel Euroopa Kontrollikoja tehtud eelarvestabiilsusalase tulemusauditi üle.
Komisjon on juhtinud liidu tegevust nii ELi kui ka liikmesriigi tasandi eelarvejuhtimise parandamisel.
Tuginedes oma laialdastele teadmistele liikmesriikide eelarveraamistike kohta, tegi komisjon
majanduskriisi ajal mitu seadusandlikku ettepanekut, millega nähti ette olulised liikmesriikide
eelarveraamistike nõuded, mille eesmärk oli parandada riikide eelarvejuhtimist ja edendada vastavust
ELi eelarve-eeskirjadele. Tuleb siiski märkida, et komisjoni ettepanekud koostati lühikese aja jooksul
ja pingelises olukorras (kriisi ajal) ning kaasseadusandjad võtsid need vastu pärast pikki arutelusid ja
läbirääkimisi. Pärast seda keskendus komisjon kokkulepitud raamistiku rakendamisele, mistõttu tuleks
komisjoni tegevust hinnata just selles valguses.
II. ELi nõuded liikmesriikide eelarveraamistikele hõlmavad enamat kui sõltumatuid eelarveasutusi,
eelarvereegleid ja keskpika perioodi eelarveraamistikke. Täpsemalt on sätestatud olulised nõuded
eelarvega seotud prognoosimise, eelarvestatistikaja raamatupidamisarvestuse ning riigi rahanduse
läbipaistvuse kohta, samuti riigieelarvete koostamise ühine ajakava euroala liikmesriikidele.
III. Kuigi tulemusauditi aruande adressaat on komisjon, tuleb arvestada ka liikmesriikide asjaomast
tegevust. Esiteks leppisid liikmesriigid kokku teatavates liikmesriikide eelarveraamistike suhtes
kohaldatavates nõuetes, mis on sätestatud ELi õiguses, ning valitsuste vahel sõlmiti majandus- ja
rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise (edaspidi „SKJ“) leping ning juurdekuuluv
fiskaalkokkulepe. Teiseks on liikmesriikide eelarveraamistike suhtes kohaldatavate riigiüleste nõuete
siseriiklikku õigusesse ülevõtmine ja kohaldamine liikmesriikide ülesanne. See, kuidas liikmesriigid
nõudeid rakendavad, on olnud kokkulepitud raamistiku mõjususe seisukohalt otsustava tähtsusega.
Komisjon soovib talle asutamislepingutega antud volituste piires ka edaspidi kõikjal ELis igati toetada
liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamist. Selleks tutvub komisjon hoolega auditi tulemustega
ning võtab oma edasises tegevuses arvesse ka liikmesriikide tugevdatud eelarveraamistike
tulemuslikkust ja asjaomaseid rahvusvahelisi tavasid.
IV. Praeguste sätetega on kehtestatud palju erinevaid põhinõudeid, mis hõlmavad liikmesriikide
eelarveraamistike peamisi tahke. Keskpika perioodi eelarveraamistike põhinõuded ja sõltumatute
eelarveasutuste asutamise kriteeriumid on suuresti kooskõlas valdkonna teaduskirjanduse ja
rahvusvaheliste tavadega. Mõnes mõttes on liit isegi normiseadja. Sellest hoolimata ei väida
komisjon, et liikmesriikide eelarveraamistike alaseid ELi nõudeid või nende kohaldamist
liikmesriikides ei ole võimalik paremaks muuta (seda tõestab nt komisjoni 2017. aasta ettepanek
direktiivi vastuvõtmiseks).
Komisjon tuletab meelde, et 2017. aasta direktiivi eelnõu eesmärk oli võtta SKJ-lepingu sisuline osa
üle ELi õigusesse. Direktiivi kohaldamisala piirdub seetõttu liikmesriikide eelarveraamistike nende
omadustega, mille ülevõtmist komisjon pidas vajalikuks.
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V. Sõltumatute eelarveasutuste ja komisjoni vastavushinnangud võivad siiski mitmel põhjusel
erineda. Kuigi stabiilsuse ja kasvu pakti aluseks olevate õigusaktidega komisjonile antud
kaalutlusõigus võib selliseid erinevusi soodustada, rõhutab komisjon, et ta hindab liikmesriikide ELi
eelarve-eeskirjadele vastavust põhjalikult ja läbipaistvalt, arvestades sobivalt ka nende eeskirjadega
võimaldatava paindlikkusega ja järgides ühiselt kokkulepitud seisukohta, mille nõukogu kinnitas
2016. aasta veebruaris.
Komisjoni arvates saab ja tuleb vastuolude ohtu tõhusalt maandada. Kõige tulemuslikumate riskide
maandamise meetodite seas võib nimetada komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste vahelist
regulaarset suhtlust ja teabevahetust, mida komisjon ka juba rakendab.
VI. Euroopa Eelarvenõukogu oli algusest peale (vt viie juhi aruanne) kavandatud organina, kes annab
ELi eelarvejuhtimise raamistiku kohta sõltumatut nõu. Selle õiguslik alus (st komisjoni otsus (EL)
2015/1937) kinnitab seda, sätestades eelarvenõukogu missiooni järgmiselt: „Eelarvenõukogu aitab
nõustaja rollis nõuandva üksusena komisjonil täita euroala mitmepoolset eelarvejärelevalve
funktsiooni, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 121, 126 ja 136.“ See
missioon on tegevuslikult jagatud paljudeks erinevateks ülesanneteks ja kohustusteks. Sellest lähtuvalt
kujundati Euroopa Eelarvenõukogu ressursside jaotus ja tegevuskord selliselt, et ta suudaks sõltumatu
hindamise ja nõuandmise missiooni igati täita.
Komisjon arvestab kogu kättesaadava teabega, millest tal teadlikumaks otsustamiseks kasu võib olla.
See hõlmab vajaduse korral ka Euroopa Eelarvenõukogu nõuandeid. „Täida või selgita“ põhimõtte
kohaldamisel ei saa aga Euroopa Eelarvenõukogu ja riiklikke sõltumatuid eelarvenõukogusid päris
võrdsustada.
VII. Komisjon on põhjalikult kontrollinud direktiivi 2011/85/EL ülevõtmist, et olla kindel asjaomaste
nõuete nõuetekohases ülevõtmises liikmesriikide eelarveraamistikesse. Kuna liikmesriikidest kahe
kolmandiku vastavuskontroll on sisuliselt tehtud ja ülejäänute puhul veel käimas, pööratakse edaspidi
rohkem tähelepanu järelevalvele selle üle, kuidas liikmesriigid direktiivi nõudeid rakendavad.
Üldisemalt jälgib komisjon hoolega liikmesriikide eelarveraamistike muutusi ka teistes regulaarsetes
protsesside
kaudu,
nagu
Euroopa
poolaasta,
vastastikune
hindamine
ECOFINi
ettevalmistuskomiteedes, eelarve juhtimise andmebaasi iga-aastased värskendused jms.
ELi õigusraamistikus ette nähtud hindamiste puhul rõhutab komisjon, et direktiivis 2011/85/EL ja
määruses (EL) nr 473/2013 on eraldi läbivaatamisklauslid. Esimese ja teise majanduse juhtimise
paketi läbivaatamisel saab põhjaliku ja tervikliku ülevaate sellest, milliseid tulemusi on mitmesuguste
liikmesriikide eelarveraamistikele kehtestatud nõuetega seni saavutatud.
VIII. Palun tutvuge komisjoni vastustega soovitustele.
SISSEJUHATUS
01. Komisjon märgib, et majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ütles juba 2005. aasta märtsis, et
liikmesriikide eelarveraamistikud peaksid toetama stabiilsuse ja kasvu pakti eesmärkide saavutamist
ning täiendama ELi eelarveraamistikku (vt ECOFINi 22. ja 23. märtsi 2005. aasta aruanne Euroopa
Ülemkogule: „Stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise tõhustamine“). 2010. aasta mais võttis nõukogu
vastu järeldused siseriiklike eelarveraamistike kohta. Järeldustes rõhutati vastupanuvõimeliste ja
mõjusate eelarveraamistike olulisust stabiilsuse ja kasvu pakti täitmisel ning riigi rahanduse
jätkusuutlikkuse tagamisel. See ajendaski komisjoni lisama esimesse majanduse juhtimise paketti
direktiivi eelnõu, mis sisaldas liikmesriikide eelarveraamistike suhtes kohaldatavaid nõudeid.
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02. Enda analüütilisele tööle tuginedes on komisjon igati nõus valdava arvamusega, et heaks
eelarvejuhtimiseks on vaja tugevaid liikmesriikide eelarveraamistikke.
03. Kuigi punktis 3 nimetatud kõikehõlmavat analüüsi ei koostatud, uuriti eri dokumentides (eelkõige
iga-aastases aruandes „Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus“) ELi ja riiklike eelarveraamistike eri
tahke. Aja jooksul (sh enne kriisi) tehtud analüütilises töös leidis komisjon kinnitust eelarvejuhtimise
kaheastmelisuse (st ELi ja riikliku tasandi olemasolu) olulisusele liidu tasandil liikmesriikidele
pandud eelarvekohustuste täitmisel. Analüüside käigus selgusid eelarve juhtimise andmebaasist
saadud teabe alusel ka tolleaegsed stabiilsus- ja kasvupakti rakendamise probleemid ning
liikmesriikide eelarveraamistike peamised nõrgad kohad.
2. selgitus. Mõistete seletused Automaatse korrigeerimise mehhanismi puhul rõhutab komisjon, et
see kohustus tuleneb SKJ-lepingust.
08. SKJ-lepinguga seotud sätete kõrval on määruses (EL) nr 473/2013 ka muud olulised
liikmesriikide eelarveraamistike suhtes kohaldatavad nõuded, eelkõige aastaeelarve ja riikliku
keskpika perioodi eelarveplaneerimise aluseks olevate makromajanduslike prognooside sõltumatu
koostamise/kinnitamise kohta, samuti riigieelarvete koostamise ühine ajakava i) aastaeelarve projekti
esitamiseks ja vastuvõtmiseks ning ii) riiklike keskpika perioodi eelarveplaanide esitamiseks.
09. Komisjoni ettepanek oli ajendatud SKJ-lepingu osaliste väljendatud soovist selle sisu liidu
õigusesse üle võtta (nagu on sätestatud lepingu artiklis 16) ning Euroopa Parlamendi samasisulisest
üleskutsest.
TÄHELEPANEKUD
18. Praegused riigiülesed liikmesriikide eelarveraamistike nõuded on välja kujunenud järk-järgult
paralleelselt kriisiga ning sätestatud objektiivsetel põhjustel eri õigusaktides. Eelkõige tunnistasid
euroala liikmesriigid kriisiga seotud eelarveprobleeme arvestades vajadust võtta konkreetseid
meetmeid, mis oleksid seni kõigi liikmesriikide suhtes kohaldatavates sätetes ettenähtust rangemad,
sealhulgas seoses liikmesriikide eelarveraamistikega.
19. Teine taane. Komisjon ei arva, et liikmesriikide eelarveraamistike omadused peaks olema
riigiülesel tasandil üksikasjalikult reguleeritud. Komisjon juhib tähelepanu oma 2011. aasta aruandele
majandus- ja rahaliidu riikide rahanduse kohta (lk 101), milles on väidetud, et enama kui
miinimumnõuete sätestamine direktiivis 2011/85/EL ei oleks olnud võimalik, sest liikmesriikide
haldus- ja institutsioonilised struktuurid on väga erinevad. Miinimumnõuded valiti sellised, milles
kajastuksid teadmised head poliitikakujundamist soodustavate omaduste kohta, aga mille
kohaldamisel liikmesriigid saaksid kasutada vajaduse korral kaalutulusõigust.
Õigusaktid, millega riigiülesed liikmesriikide eelarveraamistike nõuded kehtestati, koostati
järgemööda ja nende liik (direktiiv või erineva normatiivsusega määrused) olenes tol ajal olulistest
sisu ja otstarbega seotud kaalutlustest.
Komisjoni arvates tuleks liikmesriikide eelarveraamistike mitmekesisust vaadata kui riikide
isevastutuse suurendamise eesmärgiga arvestamist.
21. 2017. aasta direktiivi eelnõu kohaldamisala on tegelikult laiem. Peale keskpika perioodi eelarveeesmärgi (struktuurne eelarvepositsioon) on raamistikku kavandatud: i) valitsemissektori netokulude
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga kooskõlas oleva keskpika perioodi kasvukava koostamine kogu
seadusandlikuks perioodiks, ii) aastaeelarve netokulude keskpika perioodi kasvukava järgimise
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kohustuse kehtestamine ning iii) korrigeerimismehhanism keskpikal perioodil aset leidvate
kõrvalekallete jaoks. Direktiivi eelnõus on nähtud ette ka sõltumatute eelarveasutuste suur osalus
eelarvepoliitika kujundamises ja eelarve muutumise järelevalves.
Kuigi keskpika perioodi eelarve-eesmärgi jaoks ei ole sätestatud konkreetset arvulist piirangut, on
direktiivi eelnõus kirjas, et arvuliste reeglite raamistik peaks aitama kaasa Euroopa Liidu toimimise
lepingus sätestatud eelarvekohustuste täitmisele (st sh stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud keskpika
perioodi eelarve-eesmärgi järgimisele). Üldisemalt võib seda käsitada nii, et keskpika perioodi
eelarve-eesmärgi sõnaselge arvulise piirangu puudumise kaalub üles see, et direktiivi eelnõus on
siduva keskpika perioodi kulude kava ja sõltumatute eelarveinstitutsioonide suurema rolli kaudu
kehtestatud tugevamad eelarvedistsipliini alused.
22. Komisjon möönab, et direktiivi eelnõu kaldub kõrvale fiskaalkokkuleppe sõnasõnalisest
tõlgendusest, sest selles on samade eesmärkide saavutamiseks sätestatud teistsugused abinõud, mis
aga on komisjoni arvates paremad. Ent komisjon ei ole nõus tsiteeritud Euroopa Keskpanga
arvamusega, et direktiivi eelnõu võib viia fiskaalkokkuleppes sätestatud reeglite nõrgenemiseni.
Ettepaneku ajastuse kohta tuletab komisjon meelde, et SKJ-lepingu artiklis 16 on sätestatud
ajaperiood, mille jooksul peavad lepinguosalised võtma lepingu sisu üle ELi õigusesse („[h]iljemalt
viie aasta jooksul pärast [...] lepingu jõustumist“). Esitades ettepaneku 2017. aasta detsembris ehk
ammu enne esimese ja teise majanduse juhtimise paketi läbivaatamist tahtis komisjon anda
lepinguosalistele võimaluse täita võetud kohustus võtta fiskaalkokkuleppe sisu üle ELi õigusesse (mis
on ka kooskõlas komisjoni pikaajalise seisukohaga).
27. Kuna ühised põhimõtted võeti vastu pärast seda, kui komisjon oli esitanud määruse (EL)
nr 473/2013 ettepaneku, oleks riiklikke korrigeerimismehhanisme (mida ei olnud algses eelnõus üldse
nimetatud) käsitlevate uute sisuliste sätete lisamine tähendanud komisjoni ettepaneku olulist
muutmist. Komisjoni arvates oleks selline muutmine takistanud määruse vastuvõtmist.
Probleemi lahendamiseks tegi komisjon ettepaneku võtta korrigeerimismehhanismide olulisimad
omadused ELi õigusesse üle esimesel võimalusel pärast ühiste põhimõtete avaldamist ehk siis
2017. aasta direktiivieelnõus.
28. 2017. aasta direktiivi eelnõus on ühiste põhimõtete alusel sätestatud korrigeerimismehhanismide
olulisimad omadused (vt artikli 3 lõike 2 punkt b, lõige 3 ja lõike 4 punkt c ning artiklid 5 ja 6).
Mõnes mõttes on direktiivi eelnõu isegi kaugeleulatuvam: näiteks on selles i) nõue, et
korrigeerimismehhanism peab kindlasti kompenseerima kõrvalekalded valitsemissektori keskpika
perioodi kulude kavast, ja ii) nõue, et sõltumatutel eelarveasutustel tuleb nõuda eelarvepädevatelt
institutsioonidelt korrigeerimismehhanismi aktiveerimist.
29. Komisjon möönab, et direktiivi eelnõus ei ole termini „(täheldatav) märkimisväärne kõrvalekalle“
määratlust. Kuigi eeldatakse, et direktiivi eelnõus kasutatud termin võiks olla kooskõlas stabiilsuse ja
kasvu pakti eeskirjades määratletud mõistega, võib see sellest ka erineda.
Komisjoni arvates on kõrvalekalde laadi ja suuruse sätte sõnastus direktiivile sobiv.
30. Ühine vastus punktile 30 ja tabelile 1
Komisjon on hästi kursis keskpika perioodi eelarveraamistike varasemate ja käimasolevate
analüüsidega ning uurib ka ise seda valdkonda. Sellega seoses arvestatakse seadusandlike

ET

ET
4

ettepanekute tegemisel alati normide ja parimate tavadega. Direktiiv 2011/85/EL koostati küll väga
lühikese ajaga, aga see põhines komisjoni varasematel analüüsidel, mis sisaldasid ka asjaomases
majandusalases teaduskirjanduses kajastatud arusaamu. Samuti tuleb märkida, et kuigi
erialakirjanduses esineb palju erinevaid keskpika perioodi eelarveplaneerimisega seotud mõisteid ja
omadusi, ei ole siiski olemas üldtunnustatud rahvusvaheliste parimate tavade kogumit.
Mööndes tabelis 1 esitatud erinevuste tähtsust, arvab komisjon siiski, et neid kõiki ei tuleks tingimata
käsitada keskpika perioodi eelarveraamistike puhul ELi õiguslikult siduva normina. Komisjon peab
seadusandlikke ettepanekuid koostades hoolikalt arvestama paljude tahkudega, sealhulgas eelkõige
vajadusega saavutada õige kooskõla kavandatud nõuete soovitavuse ja nende kõigi või ainult euroala
liikmesriikide suhtes kohaldatavate ELi nõuetena ülevõtmise otstarbekuse vahel.
Samuti rõhutab komisjon vajadust eristada keskpika perioodi eelarveraamistikke komisjoni käsituses
(määratlus direktiivi artikli 2 punktis e) ning erinevaid IMFi, Maailmapanga ja OECD kasutatud
mõisteid. Direktiivis 2011/85/EL käsitleti konkreetset keskpika perioodi eelarveplaneerimise vahendi
mõistet (keskpika perioodi eelarveraamistik) ning sellega seotud põhiprintsiipe ja nõudmisi, mida
peetakse ELi eelarveraamistiku järgimise edendamisel oluliseks. See selgitab mõne eelnimetatud
rahvusvahelise organisatsiooni normi / parima tava (nt ühest eelarvest teise ülekandmine,
kulukohustused ja puhvrid) puudumist.
31. Komisjon mõistab, et keskpika perioodi planeerimine ja aastaeelarve koostamine peavad toimuma
teineteisega kooskõlas. Direktiiviga 2011/85/EL on sellist kooskõla sõnaselgelt nõutud (artikkel 10).
32. Kuigi komisjon möönab keskpika perioodi eelarveraamistikes kulude ohjamise põhimõtte
olulisust, leiab ta, et enamik nimetatud kontrollimehhanismidest oleksid olnud kõigile liikmesriikidele
ühiste nõuetena direktiivi lisamiseks liiga konkreetsed/normatiivsed.
33. Direktiivis 2011/85/EL ei ole ette nähtud aruandekohustust mitmeaastastest kavadest enne või
pärast toimunud kõrvalekallete korral. Fiskaalkokkuleppega on siiski kehtestatud
korrigeerimismehhanismid, mis peaks tegelema selliste kõrvalekalletega keskpika perioodi
eelarvekavadest, mida saaks käsitada täheldatava märkimisväärse kõrvalekaldena keskpika perioodi
eelarve-eesmärgist või selleni viivast kohandamiskavast. Riiklike sõltumatute eelarveasutuste
asjaomased arvamused tingiksid samuti „täida või selgita“ põhimõtte rakendamise ning tähendaksid
eelarvepädevate institutsioonide jaoks mainekahju.
34. 2017. aasta direktiivi eelnõu konkreetne eesmärk oli parandada liikmesriikide eelarvepoliitikas
keskpika perioodiga arvestamist. Selleks esitati mitu olulist keskpika perioodi eelarveraamistike
tugevdamise nõuet (vt komisjoni vastus punktile 21). Komisjon rõhutab nende sätete suurt keskpika
perioodi eelarveraamistike tugevdamise potentsiaali, hoolimata sellest, et need ei vasta otseselt tabelis
1 esitatud erinevustele.
Kulude kasvu asjus peavad liikmesriigid stabiilsuse ja kasvu pakti kohaselt järgima ELi kulude kasvu
eesmärki, mis seob kulude kasvu potentsiaalse SKP muutumisega.
35. Komisjon oli esimene, kes esitas põhimõtted, mille alusel loodi riiklikud sõltumatud
eelarveasutused (2012. aasta juuni teatisega „Riikide eelarve korrigeerimise mehhanismide
ühispõhimõtted“). Neid põhimõtteid kinnitasid hiljem ka kaasseadusandjad, kaasates need täiel määral
määrusesse (EL) nr 473/2013. Ühistes põhimõtetes esitatud määratlustes on kirjas sõltumatute ja
pädevate eelarvepoliitika organite loomise või määramise olulisimad omadused.
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36. Komisjon arvab, et sõltumatute eelarveasutustega seotud omadused ja põhimõtted, mille on
avaldanud OECD ja IMF, on ELi nõuetega suuresti kooskõlas, kuigi veidi üksikasjalikumad ja
tegevuspõhisemad. Erinevusi selgitab asjaolu, et need põhimõtted/omadused ei ole õiguslikult siduvad
nõuded, vaid suunised. Pealegi ei pruugi kõik sõltumatute eelarveasutuste parimad omadused sobida
ELi õigusesse, kus nende kohaldamine oleks kohustuslik kõigile liikmesriikidele (see oleks vastuolus
eelkõige subsidiaarsuse põhimõttega). Seetõttu ei olnud komisjonil kavas kehtestada kõigile
ühesuguseid sõltumatute eelarveinstitutsioonide nõudeid (nt kehtestada nõukogu liikmete arv ja
ametiaeg või selliste institutsioonide tegevuse rahastamise viisid) ja see poleks kajastanud ka
liikmesriikide tolleaegset tahet.
Samuti tuleb rõhutada, et liikmesriigid soovisid säilitada märkimisväärset vabadust kujundada ühtsete
põhimõtete kohaselt oma sõltumatud eelarveasutused ise. Siinjuures tuleb ka arvestada seda, et mõnes
liikmesriigis olid sõltumatud eelarveasutused olemas juba enne selliseid riigiüleseid õigusakte ning
mõned mitmesuguse ülesehitusega sõltumatud eelarveinstitutsioonid toimisid edukalt erinevates
riiklikes oludes.
39. Komisjon rõhutab, et sõltumatute eelarveasutustega seotud parandused, mis olid esitatud
2017. aasta direktiivi eelnõus, ei piirdu siinkohal nimetatuga. Peale sõltumatutele eelarveasutustele
olulisimate eelarveparameetrite seadmise ja järelevalve valdkonnas lisapädevuste andmise ning ELi
õigusesse „täida või selgita“ põhimõtte lisamise sisaldab ettepanek tähtsaid nõudeid sõltumatuse
kaitsemeetmete kohta ning võimalust laiendada kõiki sõltumatute eelarveasutustega seotud nõudeid
ka euroalavälistele liikmesriikidele.
Konkreetsemalt tugevdati sõltumatuse nõudeid järgmiselt: ressursside kirjeldusse lisati tugevam
omadussõna (stabiilne) ja täpsustati teabega tutvumise õigust (põhjalik ja õigeaegne). Need nõuded
peaksid aitama lahendada sõltumatute eelarveasutuste väljendatud (sh ELi sõltumatute eelarveasutuste
võrgustiku avaldustes, mida tsiteeriti) muresid.
42. Mitmepoolse eelarvejärelevalve ELi õigusaktidega on komisjonile pandud konkreetsed
järelevalvekohustused liikmesriikide ELi eelarve-eeskirjadele vastavuse jälgimisel. Kuigi komisjon
saab võtta arvesse igasugust kasulikuks peetavat kättesaadavat teavet (sh riiklike sõltumatute
eelarveasutuste esitatud teavet), ei ole kohaldatavas õigusraamistikus ette nähtud sõltumatute
eelarveasutuste ametlikku osalemist ELi eelarvejärelevalves.
46. Kuigi SKJ-leping, nagu ka stabiilsuse ja kasvu pakt, nõuab keskpika perioodi eelarve-eesmärgi
saavutamist või kohandamiskava järgimist, on selles lisaks sätestatud ka struktuurse
eelarvepuudujäägi alampiir, mis on 0,5% SKPst (teatavatel juhtudel 1%).
47. Komisjon märgib, et isegi kui sõltumatud eelarveasutused jälgivad vastavust ELi eelarveeeskirjadele, ei pruugi nad kõiki vastavushinnanguid avaldada.
49. Ühine vastus punktidele 49–51
Aluslepingute kohaselt peab komisjon ELi eelarve-eeskirjadele vastavust ametlikult hindama
mitmepoolses eelarvejärelevalves. ELi õiguses ei ole sõltumatutele eelarveasutustele antud ELi
eelarve-eeskirjadele vastavuse hindamisega seotud pädevusi. Neil harvadel juhtudel, mil sõltumatud
eelarveasutused sellega siiski tegelevad, on selline kohustus sätestatud riiklikes õigusaktides või
teevad nad seda vabatahtlikult. Komisjon möönab, et sellistel juhtudel võib sõltumatute
eelarveasutuste ja komisjoni vastavushinnang erineda. See võib olla tingitud näiteks aluseks olevate
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õigusaktide tõlgendamise erinevustest. Samuti võivad järeldused olla erinevad sellepärast, et
sõltumatud eelarveasutused kasutavad hindamiseks enda loodud või kohandatud metoodikat, mis ei
pruugi täiel määral kattuda komisjoni kasutatavaga, või on eelarveasutus ja komisjon hinnanud
järgimist eri aegadel (uuemad või lisandunud andmed võivad hinnangu tulemust mõjutada).
Samuti võib erinevuste tekkimist soodustada see, et komisjon kasutab stabiilsuse ja kasvu pakti
aluseks olevates õigusaktides talle antud kaalutlusõigust. Siiski on komisjon kasutanud stabiilsuse ja
kasvu pakti võimaldatavat paindlikkust kooskõlas ühiselt kokkulepitud seisukohaga, mille nõukogu
kinnitas 2016. aasta veebruaris. Seetõttu on komisjon oma viimaste aastate hinnangutes teinud
mööndusi järgmise kolme teguri puhul: 1) tsüklilised tingimused (nn nõuete maatriksi kaudu),
2) struktuurireformid ning 3) valitsuse investeeringud, mille eesmärk on suured struktuurireformid või
mis selliseid reforme toetavad või mis on nendega majanduslikult samaväärsed.
Kui komisjon teeb otsuse kohustuslikust kohandamiskavast kõrvalekaldumise kohta, põhjendab ta
seda üksikasjalikult ning seejärel arutleb selle üle liikmesriikidega põhjalikult ECOFINis. Kui
komisjon on kasutanud talle antud kaalutlusõigust, on ta kogu tsükli jooksul jaganud ka lisajuhiseid,
vähendades nii sõltumatute eelarveasutuste ebakindlust hindamisel.
Viimasena juhib komisjon tähelepanu sellele, et senise teabe kohaselt on sõltumatute eelarveasutuste
ja komisjoni arvamused liikmesriikide ELi eelarve-eeskirjadele vastavuse kohta erinenud väga
harvadel juhtudel.
53. Komisjoni arvates on tihe koostöö sõltumatute eelarveasutustega ELi ja riiklike eelarveraamistike
tulemusliku toimimise oluline eeltingimus.
57. Euroopa Eelarvenõukogu loodi andma sõltumatut nõu ELi eelarvejuhtimise raamistiku kohta.
Selle õiguslik alus (st komisjoni otsus (EL) 2015/1937) kinnitab seda, sätestades eelarvenõukogu
missiooni järgmiselt: „Eelarvenõukogu aitab nõustaja rollis nõuandva üksusena komisjonil täita
euroala mitmepoolset eelarvejärelevalve funktsiooni, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklites 121, 126 ja 136.“ See missioon on tegevuslikult jagatud paljudeks erinevateks
ülesanneteks ja kohustusteks (nimetatud otsuse artikli 2 lõige 2) olenevalt sellest, mida peeti Euroopa
Eelarvenõukogu missiooni täitmiseks hädavajalikuks.
Riiklike eelarvenõukogude koordineerimist tuleks vaadata just selle üldise missiooni valguses. Ent
nõuandvale Euroopa Eelarvenõukogule riikliku õiguse (vahel ka põhiseaduse) alusel tegutsevate
sõltumatute eelarveasutuste koordineerimise rolli andmiseks oleks vaja olnud ELi õigusakti ehk
tõenäoliselt pikka seadusandlikku protsessi. Pealegi oleks see kahjustanud sõltumatute eelarveasutuste
sõltumatust ja mainet kohalike eelarve järelevaatajatena.
60. Komisjon rõhutab, et Euroopa Eelarvenõukogu õigusaktide kohane tegevuskord ja selleks
ressursside eraldamine ei vasta küll täiel määral riiklike eelarvenõukogude suhtes kohaldatavatele
normidele, kuid need töötati välja hoolika läbimõtlemise tulemusena tagamaks, et nõukogu suudaks
oma missiooni täiel määral täita ja täidetud oleks ka vajalikud sõltumatuse nõuded.
Kuigi nõuandvas rollis sõltumatut Euroopa Eelarvenõukogu ja riiklikke sõltumatuid
eelarvenõukogusid ei saa päris võrdsustada, peegelduvad viimaste suhtes kohaldatavad põhimõtted
sisuliselt esimese ülesehituses, milles on erilist rõhku pandud sõltumatusele ja pädevusele ning
arvestatud Euroopa Eelarvenõukogu missiooni spetsiifikaga.
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a) Euroopa Eelarvenõukogu liikmete volituste määratlus on kooskõlas paljude liikmesriikide
eelarvenõukogude tavadega.
b) Komisjon hindab kõrgelt Euroopa Eelarvenõukogu tegevust, mille kaudu jõuab eelarvepoliitika üle
toimuvasse arutellu rohkem pädevaid ja sõltumatuid arvamusi. Komisjon on väga hästi teadlik sellest,
et Euroopa Eelarvenõukogu hea maine ja nõuannete usaldusväärsuse tagamiseks peab see olema
sõltumatu.
c) Võttes arvesse Euroopa Eelarvenõukogu kui komisjoni nõuandva organi erilist halduskorraldust,
tagab komisjoni peasekretariaat eelarvenõukogu personali ja eelarvevahendite juhtimise kooskõlas
komisjonis kehtivate eeskirjadega. Praegune korraldus ei ole nõukogu ja selle sekretariaadi tegevust
piiranud. Õigupoolest on nõukogu eesistuja ja liikmete tegevuse jaoks tehtavad eraldised algsega
võrreldes märgatavalt suurenenud. Näiteks on saanud heakskiidu ja rahastuse kõik Euroopa
Eelarvenõukogu sekretariaadi tööreisitaotlused.
d) Selline haldusliku abi korraldus ei takista Euroopa Eelarvenõukogu sõltumatust ja on tegelikult
mõeldud hoopis soodustama selle kulutõhusust.
61. Nagu komisjoni asepresidendi kirjas ombudsmanile (vt punkt 67) selgitatud, ei saa nõuandvas
rollis sõltumatut Euroopa Eelarvenõukogu ja riiklikke sõltumatuid eelarvenõukogusid päris
võrdsustada. Täpsemalt ei ole erinevad mitte ainult õiguslikud alused, vaid – mis kõige olulisem – ka
nende nõukogude ülesehitus, rollid, toimimine ja volitused. Euroopa Eelarvenõukogu on komisjoni
sõltumatu nõuandev organ. Komisjoni kohustused seoses liikmesriikide eelarvepoliitika järelevalvega
on sätestatud aluslepingus. Riiklikul tasandil on liikmesriigid ELi õiguse ning valitsustevahelise SKJlepingu kohaselt määranud ametisse sõltumatud riigi rahanduse järelevalve institutsioonid.
Üldkokkuvõttes arvab komisjon, et Euroopa Eelarvenõukogu ülesehituses on sobivalt arvestatud
asjaomaseid norme ja see on kindel alus nõukogu missiooni täitmisele.
62. Komisjon rõhutab, et otsus (EL) 2015/1937 ei piira Euroopa Eelarvenõukogu tegevust talle
usaldatud ülesannete täitmisel.
Eelarvenõukogu volitused ei välista võimalust esitada arvamusi/nõuandeid reaalajas. Eelarvenõukogu
otsustas eelistada liidu eelarvereeglite rakendamise järelhindamist vähemalt kahel olulisel põhjusel.
i) Tähtsaimate järelevalveotsuste hindamine ELi tasandil reaalajas oleks väga ressursimahukas.
Erinevalt riiklikest eelarvenõukogudest peab Euroopa Eelarvenõukogu esitama kõigi liikmesriikide
kohta põhjaliku analüüsi väga lühikese aja jooksul. ii) Kui keskenduda liidu eelarvereeglite
rakendamise järelhindamisele, on sõltumatul eelarvenõukogul väiksem oht takerduda poliitilistesse
debattidesse ja parem võimalus esitada erapooletu/sõltumatu arvamus. Pealegi ei ole päris selge, kas
reaalajas esitatud hinnangud oleks järelhinnangutest mõjusamad.
65. Euroopa Eelarvenõukogu aastaaruannetes on küll esile toodud sõltumatute eelarveasutustega
seotud nõrku kohti ja probleeme, aga ühtlasi on esitatud ka soovitusi olukorra parandamiseks. Näiteks
2017. aasta aruandes on sõltumatute eelarveasutuste jaoks mitu soovitust „täida või selgita“ põhimõte
tulemuslikumaks muutmiseks.
66. Ühine vastus punktidele 66 ja 67
Komisjon arvestab kogu kättesaadava teabega, millest tal teadlikumaks otsustamiseks kasu võib olla.
See hõlmab vajaduse korral ka Euroopa Eelarvenõukogu nõuandeid. Ent arvestades, et komisjoni
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eelarvejärelevalve kohustused on sätestatud aluslepingutes, ei saa seda, kuidas komisjon selles
valdkonnas otsusteni jõuab, piirata näiteks sellega, et sätestatakse see, kas, kuidas ja millal komisjon
Euroopa Eelarvenõukogu nõuannete ja arvamustega arvestab.
„Täida või selgita“ põhimõtte kohta on komisjoni asepresidendi kirjas ombudsmanile (vt punkt 67)
selgitatud, et nõuandvas rollis sõltumatut Euroopa Eelarvenõukogu ja riiklikke sõltumatuid
eelarvenõukogusid ei saa päris võrdsustada, sest nende õiguslikud alused, ülesehitus, rollid, toimimine
ja volitused on erinevad (vt komisjoni vastus punktile 61). Riiklikul tasandil on liikmesriigid
valitsustevahelise SKJ-lepingu kohaselt määranud ametisse sõltumatud järelevalveinstitutsioonid, kes
jälgivad, kas riiklik poliitika tagab riigi keskpika perioodi eelarve-eesmärgi kiire saavutamise.
Sellepärast „täida või selgita“ põhimõte selles konkreetses kontekstis SKJ-lepingu osalistele kehtibki.
68. Vt komisjoni vastus punktile 60. Sõltumatuse kohta sisaldab komisjoni otsus (EL) 2015/1937
(artikkel 4) sõnaselget sätet nõukogu liikmete sõltumatuse kohta.
69. Eri õigusaktidega saab sätestada eri nõudeid, mis erinevad normatiivsuse ja liikmesriikidele
jäetava kaalutlusruumi poolest.
Konkreetselt direktiivi 2011/85/EL puhul sai selle ettevalmistamise käigus selgeks, et esimest korda
on liikmesriikide eelarveraamistikke kõige sobivam reguleerida nõukogu direktiiviga, kuna see
puudutab liikmesriikide suveräänset eelarvepädevust. Valik tulenes peamiselt õigusakti ettepanekusse
lisatavate sätete laadist (liikmesriikide eelarveraamistikud olid tol ajal väga erinevad), asjaomastest
pädevustest ning vajadusest arvestada riikide isevastutuse ja subsidiaarsuse põhimõttega (vt ka
komisjoni vastus punktile 19). Samuti juhib komisjon tähelepanu asjaolule, et selline samm osutus
poliitiliselt võimalikuks ainult vahetult pärast kriisi, ning kuna tegu oli esimese õigusaktiga
liikmesriikide eelarveraamistike valdkonnas, oli väga tõenäoline, et liikmesriigid ei nõustu liigse
normatiivsusega, mistõttu oleks tekkinud oht, et liikmesriikide eelarveraamistike kohta oleksid
õigusnormid jäänud üldse vastu võtmata.
74. Komisjon rõhutab, et ülevõtmise ja vastavuse kontrollid on olnud väga põhjalikud, et tagada
nõuete liikmesriikide eelarveraamistiku õigusaktidesse ülevõtmise täielikkus ja nõuetekohasus.
Siseriiklikku õigusesse ülevõtmine ise võttis eeldatust märgatavalt rohkem aega. Liikmesriikide
eelarveraamistike kohta lisanõuete vastuvõtmine (vt punkt 72) tekitas liikmesriikides direktiivis
ülevõtmiseks ette nähtud aega ületavaid viivitusi (mõnest riiklikust rakendusmeetmest anti teada
aastatel 2014–2016 ja üksikutest veel hiljemgi).
Komisjoni kontrollidest. Peale selle, et liikmesriikides kehtivate liikmesriikide eelarveraamistiku
valdkonna õigusaktide paljususe tõttu on põhjalik analüüsimine keerukas, kulus kontrollimisel
küllaltki palju energiat ka hindamisele, kas 22 SKJ-lepingu osalise riiklikud sätted vastavad
fiskaalkokkuleppe nõuetele (järgides lepingu artiklis 16 komisjonile esitatud üleskutset).
Samuti hõlmas vastavuskontroll mahukat kahepoolset suhtlust liikmesriikidega (peamiselt EU Pilotmenetluse kaudu), et parandada komisjoni leitud ülevõtmislüngad ja mittevastavused. Kuigi selline
suhtlus on olnud väga tulemuslik, tekitasid liikmesriikide parandusmeetmed vastavuskontrolli
lõpuleviimisel omakorda viivitusi.
Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi iga-aastastes juhtimiskavades seatud sihtide kohta
tuleb märkida, et need viitavad ainult esialgsetele vastavuskontrollidele ehk EU Piloti põhiandmetele.
Mõnel juhul oli see nii eespool kirjeldatud põhjustel.
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76. Kõigi liikmesriikide jaoks liikmesriikide eelarveraamistike miinimumnõuded sätestava
direktiiviga seotud EU Piloti järjestuse määramisel kasutatud tegevuspõhisemad kriteeriumid (vt
punkt 76) olid komisjoni arvates võrdse kohtlemise seisukohast sobivamad kui Euroopa Kontrollikoja
osutatud kriteeriumid (valitsemissektori võlg ja euroala liikmesus).
Komisjon juhib tähelepanu sellele, et pooled euroala suure võlgnevusega liikmesriigid kuulusid
EU Piloti esimese ja teise laine menetluste kokku 18 liikmesriigi hulka.
78. Komisjon rõhutab, et EU Piloti raames toimunud teabevahetus on olnud vastavuskontrollide
seisukohalt kasulik. Nende abil sai kujundada kindla arusaama kahe esimese laine kokku
18 liikmesriigi vastavusest ning selle alusel otsustada ülevõtmise nõuetekohasuse või (kui EU Piloti
vastused ei olnud rahuldavad) rikkumismenetluse alustamise vajaduse üle.
Tasub meeles pidada, et EU Piloti kummagi poole (st komisjoni ja liikmesriigi) jaoks ette nähtud
kümme nädalat on soovituslik. Konkreetse EU Piloti juhtumiga tegelemine võib tegelikult võtta
ühtekokku rohkem aega ja seda mitmel põhjusel, nt: i) liikmesriik esitab pikendustaotluse,
ii) komisjon küsib lisateavet, iii) liikmesriigi vastuste ja esitatud materjalide tõlkimisele kulub aega
ning iv) liikmesriik annab teada järelmeetmetest. Kõigi nende 18 juhtumi käsitlemisel puututi kokku
ühe või mitme eelnimetatud olukorraga, mis osaliselt selgitab ka, miks kirjavahetus liikmesriikidega
nii aeganõudvaks kujunes. Konkreetselt küsis komisjon kõigi nende juhtude käsitlemisel lisateavet.
Komisjoni talituste (st majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi) tegevus oli EU Piloti raames
teabevahetuste käigus konstruktiivne, eelkõige võib välja tuua, et liikmesriikidele anti igakülgset abi
ja aega lubatud meetmete vastuvõtmiseks. See tegi Piloti juhtumite käsitlemise ametliku kestuse
soovituslikust pikemaks, aga selle kaalub üles positiivne tulemus: kokku 18 juhtumist vaid seitse
suleti äraütlemisega ning neist seitsmest kuuel juhul on liikmesriigid leidnud lahtistele küsimustele
rahuldava lahenduse hiljem, ilma et komisjonil oleks olnud vaja alustada rikkumismenetlust.
79. Ühine vastus punktidele 79 ja 80
Tagasi vaadates möönab komisjon, et ta ilmselt mõnevõrra alahindas direktiivi siseriiklikku õigusesse
ülevõtmise keerukust. Oluline põhjus, miks liikmesriigid ülevõtmismeetmetest teavitamisega
viivitasid, oli see, et nad pidid riiklikku õiguskorda üle võtma ka liikmesriikide eelarveraamistikele
määrusest (EL) nr 473/2013 ja fiskaalkokkuleppest tulenevad lisanõuded. Just fiskaalkokkuleppes
sätestatud nõuete ülevõtmiseks oli riikidel vaja vastu võtta väga suure õigusjõuga õigusakte, vahel
isegi põhiseaduse tasandil. Seetõttu läks liikmesriikidel direktiiviga seotud meetmete vastuvõtmise ja
nendest teadaandmisega aega, mistõttu algatati teatamata jätmisega seotud rikkumismenetlused.
Komisjon juhib tähelepanu sellele, et ta andis liikmesriikide eelarveraamistike kohta juhiseid ja abi nii
enne kui ka pärast ülevõtmistähtaega (31.12.2013). Seda tehti mitmel moel ja eri kanalite kaudu,
täpsemalt teemapõhiste juhenddokumentidega (nt statistiliste nõuete või maksukulutuste teabe kohta),
asjaomastele komiteedele saadetud märkustega, liikmesriikide eelarveraamistikega seotud
vastastikuse hindamise taustdokumentidega, direktiivi üle võtvate riiklike õigusaktide eelnõude
läbivaatamisega (sh enne 31.12.2013), EU Pilot-menetlustega (alates 2016. aasta augustist) ja muu
kahepoolse suhtlusega. Lisaks on komisjon alati nõustunud liikmesriikide kõigi sellekohaste
abipalvetega.
Hinnates kõiki juhiseid, mida komisjon liikmesriikidele liikmesriikide eelarveraamistike kohta andis,
tuleb arvestada ka seda, et liikmesriigid muutsid oma eelarveraamistikke väga palju, sest võtsid
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arvesse nii direktiivi nõudeid kui ka määrusest (EL) nr 473/2013 ja fiskaalkokkuleppest tulenevaid
kohustusi. Niisiis arvestas komisjon riiklike õigusaktide eelnõusid hinnates ja märkusi esitades ka
liikmesriikide eelarveraamistike valdkonnas liikmesriikidele kohustuslike laiemate riigiüleste
nõuetega.
Komisjon on aluslepingu kohases ELi õiguse kohaldamise järelevalves seni seadnud prioriteediks
hoolitsemise selle eest, et muudetud liikmesriikide eelarveraamistikud oleks kooskõlas uute liidu
õiguse nõuetega, sest nende tõttu olid terves ELis vajalikud liikmesriikide eelarveraamistike suured
reformid. Kuna direktiivi 2011/85/EL kohane vastavuskontroll saab peagi läbi, siis keskendub
komisjon liikmesriikide eelarveraamistike rakendamise kontrollile (sh abistamisele ja juhendamisele).
83. Komisjon kavatseb hakata hindama direktiivi 2011/85/EL kohaldamist pärast vastavuskontrollide
lõpetamist. Kuigi komisjon on seni keskendunud nõuetekohase ülevõtmise tagamisele, on kogutud ka
rakendamisega seotud teavet, et saada liikmesriikide üldisest olukorrast parem ülevaade. Seda ei ole
siiski tehtud süsteemselt ja täieliku kohaldamiskontrolli ajal on kogu seda infot vaja värskendada.
84. Enne ametlikke kohaldamiskontrolle koostatakse nende kohta sisejuhised. Sellest hoolimata tuleb
tähele panna, et ülevõtmise sisejuhistes on direktiivis sisalduva mitme rohkem rakendamisele kui
ülevõtmisele keskenduva sätte (nt statistikasätted) kohta tegelikult olemas ka kohaldamiskontrolli
juhiseid.
85. Komisjoni ühine vastus punktidele 85 ja 86
Komisjon möönab lisaanalüüsi vajalikkust ja uurib edasi, kuidas jõuda kasulike tulemusteni.
Komisjon rõhutab siiski, et metodoloogiliselt on väga keeruline leida tugevat korrelatsiooni, millega
seostada seda, kuidas liikmesriik direktiivi (ehk liikmesriikide eelarveraamistike suhtes kohaldatavate
riigiüleste nõuete alamkogumit) rakendab, selle üldise tulemuslikkusega stabiilsuse ja kasvu pakti
eelarvenõuete täitmisel. Direktiivi rakendamise ja toimimise määra hindamine on küll suhteliselt
lihtne, kuid selle hindamine, mil määral need nõuded on mõjutanud eelarvevaldkonna tulemuslikkust,
ei ole sama lihtne. Peamiselt alljärgnevatel põhjustel.
– Direktiivi mõned nõuded ning määruse (EL) nr 473/2013 ja fiskaalkokkuleppe sätted kattuvad
paljus, samuti avaldus nende mõju samal perioodil.
– Direktiiv võeti vastu sügava finants- ja majanduskriisi ajal, mil paljud liikmesriigid kasutasid väliste
finantsabiprogrammide tuge (suurem osa neist programmidest sisaldas tingimusi, mis kattusid
direktiivi nõuetega).
– Direktiivi nõudeid tuleb kõigepealt piisavalt pikka aega reaalselt kohaldada, et need saaks
eelarveprotsessile mõju avaldada.
86. Mitme variandi seas saab hinnata ka riiklike kulutuste ja finantsaruandluse (PEFA) metoodika
sobivust liikmesriikide eelarveraamistike olulisimate osade toimimise hindamiseks.
88. Komisjon rõhutab, et õigusaktides ei ole sätestatud nõuet lisada seadusandlikesse ettepanekutesse
läbivaatamisklausel.
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89. Komisjon on otsustanud sobivuse hindamise aruande avaldamise edasi lükata ja avaldada see koos
esimese ja teise majanduse juhtimise paketi teiste osade läbivaatamise aruandega. Siis saab komisjon
tervikliku pildi kogu ELi eelarveraamistikust, mis hõlmab nii ELi eeskirju kui ka riiklikke
eelarveraamistikke.
91. Eelarve juhtimise andmebaasi ja sellega seotud indeksite kasutuselevõtu mõte oli laiem kui ELi
õiguses sätestatud nõuete hindamine (need võeti kasutusse enne direktiivi 2011/85/EL). Keskpika
perioodi eelarveraamistiku indeks loodi algusest peale selleks, et see kajastaks selliste raamistike
soovituslikke omadusi ja parimaid tavasid ehk enamat kui vaid direktiivis sätestatud
miinimumnõudeid. Õigupoolest arvab komisjon, et indeks, mis arvestaks vaid direktiivi nõuetega, ei
oleks kuigi kasulik. Keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksit ei loodud ka direktiivi asjaomaste
nõuete ülevõtmise ega rakendamise mõõdikuna. Siiski tasub meeles pidada, et pärast eelarve
juhtimise andmebaasi metoodika muutmist 2015. aastal on indeksi kriteeriumeid liikmesriikides
tehtud täiustusi arvestades täpsustatud ja need on direktiivi nõuetega (enamikuga neist) paremini
kooskõlla viidud.
Praegu kasutatakse keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksit mitmel otstarbel, nagu vastastikuses
hindamises
ECOFINi
ettevalmistuskomiteedes,
komisjoni
järelevalves
liikmesriikide
eelarveraamistike üle ja analüütilises töös.
92. Kuigi selle uuringuga ei ole taotletud keskpika perioodi eelarveraamistikele kehtestatud ELi
nõuete kohaldamise täielikku hindamist, saab sellega tõendeid riiklike eelarvereeglite ja keskpika
perioodi eelarveraamistike mõjususe kohta ELis.
Esimene taane. Keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks on tõepoolest koostatud selle teabe alusel,
mille liikmesriigid on esitanud eelarve juhtimise andmebaasi. See on kooskõlas algsete volitustega,
mille majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 5. mail 2009 vastuvõetud järeldustes andis. Aja
jooksul ja eriti pärast eelarve juhtimise andmebaasi metoodika 2015. aasta muudatusi on andmebaasis
esitatud keskpika perioodi eelarveraamistiku andmete arv märgatavalt kasvanud ja kuna liikmesriikide
(st rahandusministeeriumide) esitatud andmed on piisavalt detailsed, on mõistlik jätkata nende
kasutamist. Samuti tuleb rõhutada, et viimastel aastatel on liikmesriikide esitatud teavet üha enam
kontrollitud võrdluses komisjoni siseinfoga ja paljudel juhtudel ka enne indeksisse lisamist
parandatud. Seetõttu on indeks muutunud usaldusväärsemaks.
Teine taane. Nagu eelmises vastuses osutatud, loodi keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks
algusest peale selleks, et see kajastaks selliste raamistike soovituslikke omadusi ja parimaid tavasid.
Niisiis ei arvestata punktide andmisel direktiivi kõigi sätetega, ent mõni kriteerium on direktiivi
kohaldamisalaga võrreldes ka juurde võetud.
Kolmas taane. Keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks kajastab taotluslikult ainult ülesehitust,
mille kohta on teave eelarve juhtimise andmebaasis olemas.
Neljas taane. Kuigi keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks ei olnud loodud ega kasutuses
direktiivi ülevõtmise ega rakendamise mõõdikuna, kajastuvad indeksis siiski direktiivi tõttu
liikmesriikides tehtud reformid niipea, kui need vastu võetakse ja kantakse eelarve juhtimise
andmebaasi ning olenemata direktiivikohase hindamise ajast (indeksi punktiarvestus ja
direktiivikohane hindamine toimuvad eraldi). Teisisõnu hõlmab keskpika perioodi eelarveraamistiku
indeks uuringu seisukohalt olulisi struktuurseid omadusi, mis olid liikmesriikides olemas hiljemalt
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2015. aasta lõpus. Hilisemad reformid niisiis kasutatud keskpika perioodi eelarveraamistiku indeksi
seeriates ei kajastu.
Viies taane. Kuigi keskpika perioodi eelarveraamistiku indeks näitab numbriliselt eelarveraamistiku
ülesehituse kvaliteeti liikmesriikides, ei saa selle abil jälgida seda, miks indeks muutunud on (nt
finantsabi programmide tulemusena). Nagu mainitud komisjoni vastuses punktidele 85 ja 86, on
konkreetselt direktiivi 2011/85/EL ja teiste liikmesriikide eelarveraamistikke mõjutavate tegurite
mõju eristamine metodoloogiliselt väga keeruline. Sama kehtib ka finantsabiprogrammide puhul, sest
neist enamik sisaldas palju direktiivi nõuetest üle võetud tingimusi.
95. Mis puudutab lepinguosaliste võetud kohustuste komisjoni hindamises arvesse võtmist, siis tasub
meeles pidada, et fiskaalkokkulepe ei ole liidu õigusakt. Seetõttu pidas komisjon sobivaks kasutada
suhteliselt paindlikku lähenemist, mille kohaselt käsitatakse lepinguosaliste ametlikult võetud
kohustusi ja teadaantud kavasid vastuvõetud riiklike sätete täienduse ja tugevdusena. Komisjoni
arvates ei nõrgendanud selline lähenemine lepinguosalistele kehtestatud nõudeid.
Komisjon tegutses täiesti läbipaistvalt, sest tõi aruandes avalikult välja lepinguosaliste võetud
kohustused ja teadaantud kavad. Selline selgus selles, millist analüütilist raamistikku kasutati ja
milliste võetud kohustuste ja teadaantud kavadega seotud konkreetseid probleeme komisjon
järeldustes arvesse võttis, pidi tagama lepinguosalistele (st aruande adressaatidele) täieliku selguse.
Samuti tuleb märkida, et ECOFINi ettevalmistuskomiteede aruteludes, mis toimusid pärast aruande
avaldamist (st 2018–2019), ei vaidlustanud lepinguosalised seda, et komisjon vastavushindamises ka
võetud kohustusi arvesse võttis.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
99. Aluslepingute kohaselt peab komisjon ELi eelarve-eeskirjadele vastavust ametlikult hindama
mitmepoolses eelarvejärelevalves. ELi õiguses ei ole sõltumatutele eelarveasutustele antud ELi
eelarve-eeskirjadele vastavuse hindamisega seotud pädevusi, kuigi mõni neist teeb sellist hindamist
riiklikus õiguses sätestatud kohustuse tõttu või vabal tahtel.
100. Sõltumatute eelarveasutuste ja komisjoni hinnang reeglite järgimise kohta võib tõesti mitmel
põhjusel erineda (vt komisjoni vastus punktidele 49–51). Kuigi stabiilsuse ja kasvu pakti aluseks
olevates õigusaktides komisjonile antud kaalutlusõigus võib selliste erinevuste tekkimist soodustada,
rõhutab komisjon, et ta hindab liikmesriikide ELi eelarve-eeskirjadele vastavust põhjalikult ja
läbipaistvalt, arvestades sobivalt ka nende eeskirjadega võimaldatava paindlikkusega ja järgides
ühiselt kokkulepitud seisukohta, mille nõukogu kinnitas 2016. aasta veebruaris. Hindamiste tulemuste
üle konsulteeritakse sobivate foorumite (st ECOFINi ja selle ettevalmistuskomiteede) kaudu
nõukoguga (ja selle kaudu ka liikmesriikidega).
Komisjoni arvates saab hindamiste vastuolu ohtu maandada, kui komisjon ja sõltumatud
eelarveasutused omavahel regulaarselt suhtlevad ja teavet vahetavad (mida komisjon juba ka teeb).
1. soovitus. Komisjoni ja sõltumatute eelarveasutuste vastavushinnangud
Komisjon on soovitusega nõus.
Komisjoni arvates on tihe koostöö sõltumatute eelarveasutustega ELi ja riiklike eelarveraamistike
tulemusliku toimimise oluline eeltingimus.
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101. Keskpika perioodi eelarveraamistike põhinõuded ja sõltumatute eelarveasutuste asutamise
nõuded on suuresti kooskõlas valdkonna teaduskirjanduse ja rahvusvaheliste tavadega. Mõnes mõttes
on liit isegi normiseadja, eelkõige näiteks laialdase sõltumatute eelarveasutuste loomisega riiklike
eelarvereeglite järelevalveks ja makromajanduslike prognooside koostamiseks/kinnitamiseks eelarve
planeerimises.
Liidu riiklike eelarvesüsteemide erinevusi, isevastutuse ja subsidiaarsuse seotud kaalutlusi arvestades
ei sobi liidu õigusesse lisamiseks sugugi kõik keskpika perioodi eelarveraamistike või sõltumatute
eelarveasutuste parimad omadused.
Mõni IMFi ja OECD propageeritav põhimõte/omadus võib olla väga üksikasjalik või tegevuspõhine,
sest need on mõeldud üksikasjalike juhistena, mitte õiguslikult siduvate nõuetena.
Sellest hoolimata ei väida komisjon, et liikmesriikide eelarveraamistike alaseid ELi nõudeid või nende
kohaldamist liikmesriikides ei ole võimalik paremaks muuta (seda tõestab ka komisjoni 2017. aasta
direktiiviettepanek).
2. soovitus. Liikmesriikide eelarveraamistike läbivaatamise nõuded
Komisjon on soovitusega nõus.
Varsti algav esimese ja teise majanduse juhtimise paketi läbivaatamine annab võimaluse selgitada
seniste ülevõtmis- ja rakendamiskogemuste alusel välja liikmesriikide eelarveraamistike suhtes
kohaldatavate nõuete tugevad ja nõrgad kohad.
102. Euroopa Eelarvenõukogu tegevuskord ja ressursside jaotus mõeldi hoolega läbi, et need tagaksid
nõukogu suutlikkuse oma missioon täielikult täita. „Täida või selgita“ põhimõtte kohta kordab
komisjon oma seisukohta, et Euroopa Eelarvenõukogu ja riiklike eelarvenõukogusid ei saa päris
võrdsustada (vt komisjoni vastus punktidele 66–67).
3. soovitus. Euroopa Eelarvenõukogu tugevdamine
Komisjon ei nõustu soovitusega.
Komisjoni arvates on praegune ülesehitus otstarbekohane ja see ole piiranud nõukogu analüütilist ega
funktsionaalset sõltumatust. Pealegi ei oleks mõistlik praegu Euroopa Eelarvenõukogu rolli ega
ülesehitust muuta, sest majanduse juhtimise paketid vaadatakse peagi läbi, mis võib mõjutada
eelarvenõukogu rolli ELi eelarvejuhtimise raamistikus.
Euroopa Eelarvenõukogu on nõuetekohaselt kasutanud oma funktsionaalset sõltumatust ja on seni
saavutanud talle antud volitusi arvestades ootuspäraseid tulemusi. Tema nõuannete ja arvamustega
arvestatakse ELi tasandi eelarvepoliitika aruteludes ning eelarvenõukogu eesistujat kutsutakse
regulaarselt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogule ja eurorühmale eelarvenõukogu arvamust
esitama.
103. Komisjon on teinud põhjalikke direktiivi 2011/85/EL kohaseid vastavuskontrolle, et olla kindel
asjaomaste nõuete nõuetekohases ülevõtmises liikmesriikide eelarveraamistikesse. Liikmesriikidest
kahe kolmandiku vastavuskontroll on sisuliselt tehtud ja ülejäänute puhul veel käimas. Komisjoni
talitused (st majandus-ja rahandusküsimuste peadirektoraat) on edukalt kasutanud vastavuskontrollide
raames toimunud EU Piloti teabevahetusi.
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104. ELi õigusraamistikus sätestatud hindamised toimuvad kooskõlas nii direktiivis 2011/85/EL kui
ka määruses (EL) nr 473/2013 eraldi sätestatud läbivaatamisklauslitega. Esimese ja teise majanduse
juhtimise paketi eelseisva läbivaatamisega saab põhjaliku ja tervikliku ülevaate sellest, milliseid
tulemusi on mitmesuguste liikmesriikide eelarveraamistikele kehtestatud nõuetega seni saavutatud.
4. soovitus. Liikmesriikide eelarveraamistike parem jõustamine
Komisjon on soovitusega nõus.
b) Sobivuse hindamise tulemused avaldatakse koos esimese ja teise majanduse juhtimise paketi
läbivaatamise tulemustega.
c) Komisjon möönab, et kasulik on regulaarselt koguda liikmesriikidelt teavet liikmesriikide
eelarveraamistike tegeliku toimimise kohta. Komisjon püüab välja selgitada, milline teave on vajalik
ning millist korda ja milliseid vahendeid oleks sellise teabe kogumiseks kõige parem kasutada.
Komisjon rõhutab, et selle soovituse järgimine oleneb liikmesriikide koostööst ehk neilt vajaliku teabe
saamisest.
d) Komisjon möönab, et liikmesriikide eelarveraamistike tegeliku toimimise hoolikam järelevalve on
tähtis. Tuleb märkida, et selliseks järelevalveks on vaja liikmesriikidelt saada üksikasjalikku teavet,
mida komisjon siis sobiva metoodika alusel hindab.
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Auditirühm
Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat
ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid.
Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärk maksimeerida nende
mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja
kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.
Kõnealuse tulemusauditi viis läbi turgude reguleerimise ja konkurentsivõimelise
majanduse valdkondade auditeerimise eest vastutav IV auditikoda, mille eesistuja on
kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. Auditit juhtis kontrollikoja liige Neven Mates
oma mandaaadi lõpuni (juuli 2019) ja edasi kontrollikoja liige Mihails Kozlovs, keda
toetasid kabinetiülem Edite Dzalbe, kabineti atašee Laura Graudina, kabineti atašee
Marko Mrkalj, valdkonnajuht Marion Colonerus, auditijuht Stefano Sturaro ning
audiitorid Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou ja Maëlle Bourque. Keelealast abi
osutas Michael Pyper.
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Aruande eesmärk oli hinnata, kas komisjoni kriisijärgsed
meetmed ELi liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamiseks
saavutasid soovitud tulemused. ELi seadusandlikud meetmed
andsid tõuke liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamiseks;
õigusraamistiku puhul on siiski arenguruumi ja komisjonil on
siiani vaid piiratud kindlus, et liikmesriigid kohaldavad ELi
nõudeid nõuetekohaselt. Lisaks on oht, et komisjoni ja
sõltumatute eelarveasutuste hinnang liikmesriikide iga-aastaste
ja keskpika perioodi eelarvekavade vastavuse kohta ELi eelarveeeskirjadele on erinev, mis võib vähendada ELi eelarveraamistiku
tõhusust. Euroopa Eelarvenõukogu tõhusust piirab praegune
institutsiooniline ülesehitus ja asjaolu, et komisjon võib
eelarvenõukogu soovitusi eirata ilma asjakohast põhjendust
esitamata.
Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele
lõigule.

