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Audiitorite sõnul võib üha suurenev maksete kuhjumine 
mõjutada ELi rahastatavaid tulevasi projekte 
ELi eelarve raames kulukohustustega seotud, kuid veel välja maksmata summade kuhjumine 
on jõudnud rekordilisele tasemele, mis võib Euroopa Kontrollikoja uue teema kiirülevaate 
kohaselt tekitada tulevikus märkimisväärseid finantsriske. 2017. aasta lõpu seisuga peab 
Euroopa Komisjon tegema makseid 267 miljardi euro väärtuses, ning see summa peaks veelgi 
kasvama. Audiitorid hoiatavad, et see võib piirata komisjoni võimet tulla toime tulevaste 
vajadustega ja rahuldada tulevased maksetaotlused õigeaegselt. 

ELi aastaeelarve koosneb aasta jooksul kulukohustustega sidumiseks ette nähtud summadest ja 
aasta jooksul tegelikult maksete tegemiseks ette nähtud summadest. Täitmata kulukohustused 
on kulukohustused, mis on võetud käesoleval ja varasematel aastatel, kuid mida ei ole veel välja 
makstud ega tühistatud. Selle aja jooksul moodustavad need summa, mida nimetatakse täitmata 
kulukohustusteks (prantsuse keeles reste à liquider, RAL). 

Täitmata kulukohustused on viimase kümne aasta jooksul järk-järgult kasvanud, suurenedes 
rohkem kui 90%, ning viimastel aastatel on kasv märgatavalt kiirenenud. Käesolev teema 
kiirülevaade selgitab, kuidas täitmata kulukohustused on muutunud ja millised tegurid mõjutavad 
kasvusuundumust. Audiitorid hoiatavad, et peamine ülesanne on tagada, et täitmata 
kulukohustused ei hakkaks uue perioodi 2021–2027 mitmeaastase kulutuste kava raames veelgi 
suurenema. Käesolevas dokumendis loetlevad audiitorid ELi eelarvet ohustavad riskid ja pakuvad 
välja võimalikud lahendused. 

„Oleme pikka aega väljendanud muret täitmata kulukohustuste suurenemise üle ja soovitanud 
komisjonil võtta meetmeid nende vähendamiseks,“ ütles teema kiirülevaate eest vastutav 
Euroopa Kontrollikoja liige Annemie Turtelboom. „Näeme aga, et ajalugu kordub. Mõned 
praegu täitmata kulukohustusi mõjutavad tegurid on samad, mis varem. Suured täitmata 
kulukohustused suurendavad finantsriski ELi eelarvele.“ 

Audiitorid loetlevad kolm peamist täitmata kulukohustusi mõjutavat tegurit: eelarves ette nähtud 
kulukohustuste assigneeringud on suuremad, kui makseteks ette nähtud tegelikud summad; ühe 
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mitmeaastase kulutuste kava lõpp kattub järgmise algusega; ning ELi rahastatud programmide 
puhul esineb liikmesriikides viivitusi. 

Täitmata kulukohustustest moodustavad suurima osa Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. 
Põhjuseks on peamiselt nende suur osa kogueelarvest ning fondide vahendite kasutamist 
reguleerivad eeskirjad. Audiitorid esitavad liikmesriikide üksikasjaliku võrdluse. See näitab, et 
kuna iga riik kasutab rahastamist erineval määral, ei ole nende osa täitmata kulukohustustest 
proportsionaalne neile kulukohustusteks eraldatud summadega. Finantsdistsipliini edendamiseks 
peavad kõik liikmesriigid kulutama need vahendid kolme aasta jooksul alates nende 
kulukohustustega sidumisest, et neist mitte ilma jääda. 

Täitmata kulukohustused vähenevad, kui kulukohustused on makstud või tühistatud. Viimase 
kümne aasta jooksul on tühistatud summad olnud suhteliselt väikesed, moodustades 
kulukohustustega seotud kogusummast ligikaudu 2%. Siiski juhivad audiitorid tähelepanu sellele, 
et tühistatud summasid ei saa enam kasutada, nii et nende abil ei saa enam edendada 
asjaomaste liikmesriikide ja ELi poliitilisi eesmärke. 

Audiitorid toovad välja mitu võimalikk lahendust, et vältida sarnast täitmata kulukohustuste 
kuhjumist uue mitmeaastase kulutuste kava raames perioodil 2021–2027: 

- mitmeaastase kulutuste kava ja sellega seotud mitmeaastaste programmide õigeaegne 
vastuvõtmine; 

- ELi eelarve kasutamist reguleerivate eeskirjade lihtsustamine;  

- maksevajaduste usaldusväärne prognoosimine;  

- kulukohustuste ja maksete assigneeringute asjakohase tasakaalu tagamine. 

 

Toimetajatele 

Aastatel 2011–2015 ei olnud komisjonil piisavalt rahalisi vahendeid, et aasta lõpuks kõik maksed 
teha, ja tal tuli maksta tasumata summad järgmistel aastatel. 2014. aasta lõpuks oli kogunenud 
peaaegu 25 miljardi eurot liikmesriikide esitatud tasumata maksetaotlusi, mis suudeti välja 
maksta alles 2016. aasta lõpuks. 

2013. aastal prognoosis komisjon 2020. aasta lõpuks täitmata kulukohustusi summas üle 260 
miljardi euro. 2018. aastal korrigeeris komisjon seda summat 295 miljardi euroni ja prognoosis 
2023. aasta lõpuks täitmata kulukohustusi summas 314 miljardit eurot. 

2018. aasta lõpus oli täitmata kulukohustuste maht komisjoni andmeil ligikaudu 280 miljardit 
eurot. ELi 2019. aasta eelarves on kulukohustusteks eraldatud 166 miljardit eurot ja makseteks 
148 miljardit eurot.  

Kontrollikoda jälgib täitmata kohustusi ELi raamatupidamise aastaaruannete iga-aastase auditi 
käigus. Käesolevas ülevaates keskendutakse täitmata kulukohustuste tasemele 2017. aasta lõpus, 
mis on kõige viimane aasta, mille kohta on olemas auditeeritud andmed. 
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Teema kiirülevaates esitatakse konkreetseid küsimusi või teemasid käsitlevad faktid; tegemist ei 
ole auditiaruandega.  

Euroopa Kontrollikoja teema kiirülevaade „ELi eelarve täitmata kulukohustused – täpsem 
ülevaade“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

 

 

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

