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Kokkuvõte 
I Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid saavad kolmandatelt riikidelt osamakseid nende 
riikidega sõlmitud lepingute alusel. Osamaksed, mis on peamiselt rahalised toetused, 
suunatakse kas ELi üldeelarve ja ELi asutuste eelarvete kaudu või antakse need otse 
mõnele liikmesriigile. ELiga sõlmitud lepingute kaudu saavad kolmandad riigid osaleda 
ELi programmides ja meetmetes ja/või saavad juurdepääsu ELi siseturule. 

II ELi lepingute kohta kolmandate riikidega ja lepingutega seotud osamaksete kohta 
on juba olemas märkimisväärne hulk teavet, kuid see teave on killustatud ja puudulik. 
Seetõttu otsustasime koostada käesoleva ülevaate oma vaatepunktist ELi 
välisaudiitorina. Meie eesmärk oli anda terviklik ülevaade osamaksetest ja neid 
reguleerivatest eeskirjadest. 

III Tegemist ei ole auditiga, vaid spetsiaalselt sel eesmärgil ELi ja Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni organitelt ning uuringutest, aruannetest, artiklitest, 
akadeemilistest publikatsioonidest ja muust avalikust teabest kogutud info ülevaatega. 

IV Kolmandate riikide osamaksed ELi üldeelarvesse moodustasid 2019. aastal 
1,5 miljardit eurot, mis on 1% ELi kogutulust. Osamakseid tegi 18 riiki ning need 
jagunesid ligi 30 programmi ja meetme vahel. Lisaks sellele teevad mõned kolmandad 
riigid osamakseid mõnedele ELi asutustele otse. 

V Komisjon ja asutused haldavad osamakseid detsentraliseeritult ning komisjonil 
puudub keskne asutus, millel oleks nendest osamaksetest üksikasjalik ülevaade. 
Osamaksete haldamine on keeruline, eriti Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames 
tehtud osamaksete puhul. Osamaksete arvutamise lähtepunkt on enamikul juhtudel 
riigi sisemajanduse koguprodukti suhteline suurus võrreldes ELi sisemajanduse 
koguproduktiga. Seejärel kohandatakse osamakseid sageli iga juhtumi puhul eraldi. 

VI Ühendkuningriigi väljaastumine EList toob kaasa kolmandate riikide osamaksete 
üldise suurenemise, kuna see mõjutab individuaalsete osamaksete arvutusi (sest ELi 
sisemajanduse koguprodukt on väiksem). Olukorda mõjutab ka see, et Ühendkuningriik 
osaleb mõnes ELi programmis kolmanda riigina. 
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VII Lisaks ELi programmidele ja meetmetele annavad Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni kuuluvad riigid (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) rahalisi vahendeid 
otse ELi liikmesriikidele, mis kokku moodustavad aastas keskmiselt 0,5 miljardit eurot. 
Neid vahendeid eraldatakse kahe toetuskava kaudu (Euroopa Majanduspiirkonna / 
Norra toetused ja Šveitsi osamakse), mille eesmärk on täiendada ELi 
ühtekuuluvuspoliitikat. Neid osamakseid võib käsitleda vastutasuna Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide osalemise eest ELi siseturul. ELi institutsioonid 
ei osale otse nende vahendite haldamises ja järelevalves. 

VIII Toome esile järgmised peamised probleemid, mis on seotud kolmandate riikide 
osamaksete haldamisega: 

o Ühendkuningriigi EList väljaastumine ja selle mõju kolmandate riikide 
osamaksetele; 

o tasakaalu saavutamine menetluste järjepidevuse edendamise ning programmide 
või riikide konkreetsete asjaolude arvessevõtmise võimaldamise vahel 
osamaksete arvutamisel ja haldamisel; 

o läbipaistvuse ja aruandekohustuse edendamine üksikasjaliku aruandluse kaudu 
ELi ja asutuste eelarvesse tehtavate osamaksete kohta; 

o väljaspool ELi eelarvet otse liikmesriikidele tehtavate osamaksete puhul siseturu 
pakutavate eeliste võimendamine osamaksesummade üle peetavatel 
läbirääkimistel ja tõhusa koordineerimise tagamine ELi poliitikavaldkondadega. 
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Sissejuhatus 
01 EL saab umbes 1% oma tuludest osamaksetena kolmandatelt riikidelt. 
2019. aastal oli see summa 1,5 miljardit eurot ning see saadi 18 riigilt (Euroopa 
naaberriigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid ning Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed). Need osamaksed võimaldavad 
kolmandatel riikidel saada kasu sellistest ELi programmidest nagu „Horisont 2020“ või 
„Erasmus+“ ning osaleda mõne ELi asutuse tegevuses. EL avab paljud oma 
siseprogrammid ja -meetmed kolmandatele riikidele osana oma laiemast välispoliitika 
strateegiast. Kolmandate riikide kaasamine ELi programmidesse võib samuti 
võimaldada olulist koostööd ELi strateegilistes valdkondades (nt kosmoseuuringud või 
teadus- ja arendustegevus). 

02 Lisaks annavad EFTA riigid – Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits – rahalisi 
vahendeid otse mitmele ELi liikmesriigile, kokku keskmiselt 0,5 miljardit eurot aastas. 
Nende vahendite abil püütakse vähendada sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust 
Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja ELis. Neid osamakseid võib käsitleda 
vastutasuna osalemise eest ELi siseturul. 

03 Osamaksed on tavaliselt rahalises vormis, kuid kolmandad riigid võivad anda ka 
mitterahalist toetust. Seda liiki toetus on vähem levinud ja see tähendab tavaliselt 
ekspertide lähetamist komisjoni või ELi asutusse. 

04 Osamaksete suuruse kokkuleppimine, nende arvutamine ja kogumine 
kolmandatest riikidest on keeruline protsess. Selles juhindutakse mõnest ühisest 
põhimõttest ja seda haldavad detsentraliseeritult peamiselt komisjoni 
peadirektoraadid ja asutused. Lisaks jagavad liikmesriigid vastutust otse neile 
eraldatud vahendite haldamise eest nende EFTA riikidega, kes neid vahendeid 
eraldavad. Joonisel 1 on näidatud kolmandate riikide erinevad rahalised osamaksed. 
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Joonis 1. Ülevaade kolmandate riikide rahalistest osamaksetest 
2019. aastal 

 
1 ELi detsentraliseeritud asutused (vt punktid 21-23). 
2 Hinnanguline summa on aasta keskmine, mis põhineb vastavate rahastamisperioodide kogueraldistel 

(vt punkt 02). 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

05 Konkreetses ELi programmis osalemise tingimused, sealhulgas rahaline osamakse, 
on sätestatud ELi ja iga kolmanda riigi vahel sõlmitud rahvusvahelistes lepingutes. 
Praegu kehtib umbes 100 sellist lepingut, ning EL on ühinenud üle 1000 lepinguga 
enam kui 100 kolmanda riigi ja mitme rahvusvahelise organisatsiooniga1. 

                                                      
1 Euroopa Liidu Väljaannete Talitus: EUR-Lex – Rahvusvahelised lepingud. 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
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06 Üldsuse huvi ELi ja kolmandate riikide vaheliste suhete vastu on viimasel ajal 
suurenenud pärast kaubanduslepingute jõustumist Kanada ja Jaapaniga2, samuti 
pärast Ühendkuningriigi otsust EList lahkuda. Huvi on suurendanud ka arutelu ELi ja 
Ühendkuningriigi vaheliste suhete tulevase vormi üle, sealhulgas Ühendkuningriigi 
osalemise üle ELi rahastamisprogrammides. 

07 ELi välisaudiitorina on Euroopa Kontrollikojal (edaspidi „kontrollikoda“) 
ainulaadne vaatenurk ELi poliitikale, algatustele ja rahandusele. Käesoleva ülevaate 
eesmärk on vastata avalikule huvile ja anda terviklik ülevaade osamaksetest, mida 
kolmandad riigid on ELile ja selle liikmesriikidele andnud, sealhulgas üksikasjalik teave 
selle kohta, kuidas osamaksed on kindlaks määratud, neid hallatakse, nendest aru 
antakse ja neid auditeeritakse. 

  

                                                      
2 ELT L 11, 14.1.2017, lk 23; ELT L 330, 27.12.2018, lk 3. 
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Ülevaate ulatus ja käsitlusviis 
08 Ülevaade hõlmab kolmandate riikide osamakseid ELi eelarvesse ja ELi asutuste 
eelarvetesse ning vahendeid, mida kolmandad riigid annavad otse mõnedele 
liikmesriikidele ja mida hallatakse seega väljaspool ELi eelarvet. See hõlmab ka 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu raames ELile tehtud mitterahalisi 
sissemakseid. Kuna asutused kohaldavad erinevat korda, kirjeldatakse ülevaates nende 
üksuste osamaksete arvutamise põhimõtteid, kuid ei käsitleta juhtimist, aruandlust, 
sisekontrolli ega auditit. 

09 Kõik need osamaksed tulenevad rahvusvahelistest lepingutest (või erandjuhul 
vastastikuse mõistmise memorandumitest), mis on sõlmitud kolmandate riikide ja ELi 
vahel. Muud liiki nõuded kolmandatelt riikidelt, mis ei tulene kõnealustest lepingutest 
(näiteks projektide kasutamata rahastamine, tasud, trahvid ja karistusmaksed), ei 
kuulu ülevaate ulatusse. 

10 Teave ELi lepingute kohta kolmandate riikidega ja nendega seotud osamaksete 
kohta on enamasti kättesaadav, kuid see teave on killustatud ja puudulik. Võttes 
arvesse praegust avalikku huvi (vt punkt 06), on ülevaate eesmärk esitada kõnealune 
teave terviklikult, täita olemasolevad lüngad ja esitada koondatult finantsülevaade 
osamaksetest koos neid reguleerivate peamiste eeskirjade ja põhimõtete kirjeldusega. 
See on esimene kord, kui kontrollikoda seda valdkonda põhjalikult analüüsib. 

11 Käesoleva finantsülevaate jaoks analüüsisime ajavahemikku 2014–2019. 
Osamaksete tegemise mehhanismide analüütilise kirjelduse puhul võtsime aluseks 
ülevaate koostamise ajal valitsenud olukorra, kui ei ole sätestatud teisiti. 

12 Tegemist ei ole auditiaruandega, vaid see on ülevaade, mis põhineb avalikult 
kättesaadaval teabel, mida on kogutud sellel eesmärgil kuni detsembrini 2020. 
Kogusime seda teavet Euroopa Komisjonilt, ELi asutustelt, Euroopa välisteenistuselt ja 
EFTA asutustelt. Ülevaate koostamisel kasutati ka uuringuid, aruandeid, artikleid, 
akadeemilisi väljaandeid ja muud avalikult kättesaadavat teavet selle teema kohta. 
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13 Et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas osamaksete mehhanismid praktikas 
toimivad, vaatlesime mitut valdkonda: 

o osamaksed ELi programmidele ja meetmetele: 

o programmid „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“, millele eraldatakse kõige 
suurem osa; 

o EFTA riikide osamaksed, mis kujutavad endast märkimisväärseid summasid ja 
mille suhtes kohaldatakse erimehhanisme; 

o otse liikmesriikidele tehtavad osamaksed: 

o EMP/Norra toetused ja Šveitsi osamakse, mis hõlmavad kõiki väljaspool ELi 
eelarvet tehtud makseid. 
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Osamaksete ülevaade 
Õiguslik alus 

14 Oma suhete määratlemisel kolmanda riigiga kasutab EL tavaliselt kõrgetasemelisi 
rahvusvahelisi lepinguid, et kehtestada suhete üldine raamistik. EL sõlmib need 
lepingud Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELTL) sätestatud tavamenetluse kohaselt 
(vt I lisa). Selliseid lepinguid on väga mitmesuguseid. Kõrgetasemelistes 
rahvusvahelistes lepingutes ei ole tavaliselt sätestatud kolmandate riikide osamakset. 

15 Lisaks kõrgetasemelistele lepingutele sõlmib EL sageli iga kolmanda riigiga eraldi 
raamlepingu ELi programmides osalemise üldpõhimõtete kohta. Seejärel sõlmivad 
pooled konkreetseid programme käsitlevad lepingud, mille võib vastu võtta komisjoni 
otsusega, kasutades ELi toimimise lepingus sätestatud lihtsustatud menetlust3. Nendes 
lepingutes määratakse kindlaks rahalised osamaksed, mida iga riik maksab ELile, ja 
muud osalemise eritingimused. 

16 Joonisel 2 on kolmandad riigid rühmitatud ELiga sõlmitud kõrgetasemelise 
lepingu liigi alusel. Kõige tihedamad suhted on ELil Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) riikide, ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikidega 
ning Euroopa naabruspoliitika (ENP) riikidega. Joonisel on näidatud ka 18 kolmandat 
riiki, kes osalevad ELi programmides ja meetmetes. 

                                                      
3 ELTLi artikli 218 lõige 7. 
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Joonis 2. ELi suhted kolmandate riikidega 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud teabe põhjal (kõrgetasemeliste lepingute puhul 
DG TRADE ja osamakseid maksvate riikide puhul DG BUDG). 
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Finantsülevaade 

17 ELi üldeelarvesse makstavad osamaksed on kõige suuremad. Neid maksavad 
praegu 18 kolmandat riiki ja need jagunevad ligi 30 programmi ja meetme vahel (täielik 
ülevaade on esitatud II ja III lisas). 

Osamaksed ELi programmidesse ja meetmetesse 

Osamaksed ELi üldeelarvesse 

18 Joonisel 3 on näidatud kolmandate riikide poolt ELi eelarvesse aastatel 2014–
2019 tehtud osamaksete kogusumma ja viis suurimat komponenti kogusummast. 
Euroopa Majanduspiirkonna lepingu raames tehtud osamaksed kogutakse ühe suure 
koondsummana kõikidele programmidele (ja esitatakse sellisena joonisel). Osamaksete 
üldine suurenemine aastatel 2016–2017 tulenes peamiselt sellest, et Šveitsi osalemine 
programmis „Horisont 2020“ muutus osalisest täielikuks (üksikasjalikum teave on 
esitatud punktis 77). 
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Joonis 3. ELi eelarvesse tehtud osamaksed kokku, 2014–2019 

Märkus: programm „Horisont 2020“ hõlmab ka Šveitsi ja Ukraina osamakseid Euratomi teadus- ja 
koolitusprogrammi ning Šveitsi osamakset rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER) projekti 
tegevustesse. 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni ja nõukogu andmete põhjal. 

19 Absoluutarvudes on suurimad rahastajad Šveits, Norra, Iisrael ja Türgi, kelle
kogupanus moodustab ligikaudu 95% kolmandate riikide iga-aastastest osamaksetest. 
99% osamaksetest koguvad viis peadirektoraati: teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraat (RTD), eelarve peadirektoraat (BUDG), hariduse, noorte, spordi ja 
kultuuri peadirektoraat (EAC), siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde4 peadirektoraat 
(GROW)5 ning rände ja siseasjade peadirektoraat (HOME). Joonisel 4 on esitatud 
täiendavad üksikasjad ELi 2019. aasta eelarvesse tehtud osamaksete jagunemise kohta 
kolmandate riikide vahel ning nende peadirektoraatide hallatavate konkreetsete ELi 
programmide ja meetmete kohta (täielik ülevaade ajavahemikust 2014–2019 on 
esitatud II lisas). DG BUDG kogub EMP toetusi keskselt ja jaotab need seejärel ümber 
peadirektoraatide vahel, kes vastutavad vastavate programmide ja meetmete 
haldamise eest. 

4 Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

5 Alates 1. jaanuarist 2020 läks vastutus ELi kosmose- ja kaitsetegevuse eest siseturu, tööstuse, 
ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadilt üle uuele peadirektoraadile DEFIS. 
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Joonis 4. Ülevaade peamistest osamaksetest ELi eelarvesse 2019. aastal 
riikide, programmide ja vastutavate peadirektoraatide kaupa 

 
Märkus: joonisel on näidatud komisjoni taotletud osamaksed (toetusõigused). Kolmandate riikide poolt 
2019. aastal tegelikult makstud summad võivad kulude periodiseerimismenetluste või makseviivituste 
tõttu pisut erineda. 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud andmete põhjal. 
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20 EMP toetuste jaotus riikide ja programmide või meetmete kaupa on esitatud 
joonisel 5 (üksikasjalikum teave on esitatud III lisas). 

Joonis 5. EMP 2019. aasta osamaksed riikide ja programmide või 
meetmete kaupa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni dokumentide põhjal. 
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Osamaksed ELi asutustele 

21 Lisaks komisjonile haldavad teatavaid ELi programme ja meetmeid ka asutused. 
ELi asutusi on kolme liiki: komisjoni rakendusametid, detsentraliseeritud asutused ja 
muud konkreetsete volitustega asutused, kellest ainult Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut saab toetust kolmandatelt riikidelt. 

22 Komisjon rahastab rakendusameteid täielikult ELi eelarvest, mis tähendab, et kõik 
kolmandate riikide osamaksed on juba lisatud joonisel 4 esitatud ülevaatesse 
üldeelarve osamaksetest. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut saab ELi 
eelarvest toetust ka kolmandatelt riikidelt. 

23 Detsentraliseeritud asutused saavad toetust kolmandatelt riikidelt kas ELi 
üldeelarve kaudu või otse oma eelarvesse. Need otsetoetused ulatusid 2019. aastal 
37 miljoni euroni (vt joonis 6). 
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Joonis 6. ELi detsentraliseeritud asutuste 2019. aastal otse saadud 
osamaksed 

Asutused: 
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) 
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) 
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu 
Amet (eu-LISA) 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) 

Märkus: kuna need osamaksed ei kuulu ELi üldeelarvesse, ei sisaldu need joonisel 4 esitatud ülevaates. 
Arvud põhinevad 2019. aasta toetusõigustel. Ülevaates ei käsitleta mitterahalist toetust asutustele. 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste vastuste põhjal kontrollikoja küsimustikule. 
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ELi toetus osamaksete rahastamiseks 

24 Euroopa laienemis- ja naabruspoliitika strateegiates rõhutatakse, kui oluline on 
kolmandate riikide osalemine ELi programmides ja ELi asutuste tegevuses6. Selleks et 
toetada koostööd kolmandate riikidega selles valdkonnas, võib EL osaliselt hüvitada 
nende osamaksed kahest oma välistegevuse rahastamisvahendist. Need on 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II) ja Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend (ENI). IPA toetusesaajate ELi programmides ja asutustes osalemise 
eesmärk on valmistada riike ette ELi täisliikmeks saamiseks. 

25 Kolmas riik peab kõigepealt tasuma osamakse täies ulatuses ja seejärel taotlema 
makstud summa osalist hüvitamist. IPA II raames hüvitatakse tavaliselt osalemise 
esimesel aastal kuni 90% riigi osamaksest ning järgmistel aastatel vähendatakse 
hüvitist järk-järgult. Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist antakse tavaliselt 
toetust kuni 50% ulatuses osamaksest. 

26 Enne IPA II toetuse andmist ELi programmides osalemiseks hindab komisjon riigi 
konkreetset olukorda ja paneb paika sekkumisloogika. Komisjon kasutab igale riigile 
antava toetuse tulemuslikkuse hindamiseks mitut näitajat. Need näitajad võivad riigiti 
märkimisväärselt erineda, erinevuste põhjusi ei olnud võimalik täpsustada. Kasutatud 
näitajate arv ei ole seotud hüvitatavate summadega (vt näide 1. selgituses). 

                                                      
6 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa naabruspoliitika tugevdamise kohta 

(KOM(2006) 726 lõplik); komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Laienemisstrateegia ja 
peamised ülesanded aastatel 2008–2009“ (KOM(2008) 674 lõplik). 
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1. selgitus 

Näitajad, mida kasutati Montenegro ja Serbia osamaksete 
hüvitamiseks eraldatud IPA II toetuse hindamiseks 

Komisjon eraldab Montenegro osamaksete osaliseks hüvitamiseks ligikaudu 
1 miljon eurot aastas. Ta kasutab järgmist kuut näitajat, et hinnata riigi osalemist 
ELi programmides: 

o programmide arv, mille kohta on sõlmitud leping; 
o ELi programmidest ja algatustest täielikult kasu saavate üksuste arv; 
o osamaksete õigeaegne hüvitamine; 
o Montenegro isevastutuse tase ja pühendumus ELi programmides osalemisele, 

sealhulgas rahalises mõttes; 
o teadlikkuse tase ELi programmidest riigis; 
o vähemuskogukondade kaasamise ja teavitustegevuse tase. 

Serbiale annab komisjon toetust ligikaudu 16 miljonit eurot aastas. Komisjon võtab 
arvesse kahte näitajat: 

o programmide arv, mille kohta on sõlmitud leping; 
o Serbia osalemise määr erinevates ELi programmides. 

27 Komisjon esitab iga riigi programmdokumentides riigipõhised andmed, sealhulgas 
teabe IPA II raames antud toetuste ja hüvitatud summade kohta. Puudub põhjalik 
ülevaade kõigist igal aastal kahest eespool nimetatud ELi rahastamisvahendist makstud 
hüvitistest riikide ja ELi programmide või meetmete kaupa. 

Otse liikmesriikidele tehtavad osamaksed 

28 EFTA riigid (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) annavad lisavahendeid 
projektidele ja programmidele, mida suuremalt jaolt rakendavad mõned ELi 
liikmesriigid otse, ELi eelarvest eraldi ja erinevate rakenduseeskirjade alusel (vt 
punktid 78–107). Need osamaksed (keskmiselt 0,5 miljardit eurot aastas) tehakse otse 
liikmesriikidele EFTA riikide ja ELi vahel sõlmitud lepingute alusel ning need on 
mõeldud täiendama ELi ühtekuuluvuspoliitikat, vähendades sotsiaalset ja 
majanduslikku ebavõrdsust. 
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Osamaksed ELi programmidesse ja 
meetmetesse 

Osamaksete kehtestamine, haldamine, aruandlus ja 
auditeerimine 

Vastutusalade jaotus 

29 Euroopa Liidu poolel on osamaksete haldamisel suurim roll komisjonil. Joonisel 7 
on kirjeldatud kolmandate riikide osamaksetega tegelevate ELi eri üksuste peamisi 
kohustusi. 

Joonis 7. Kolmandate riikide osamaksetega seotud kohustuste jaotus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda avalikest allikatest saadud ning komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 
esitatud teabe põhjal. 
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Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

30 Osamaksete kindlaksmääramise lähtepunkt on arvutus, mille käigus korrutatakse
igal aastal asjaomasele ELi programmile või meetmele eraldatavad summad teatud 
suhtarvuga. Asjaomasele ELi programmile või meetmele eraldatavad summad 
määratakse kindlaks kas eelarveliste summade või tegelike kulude põhjal. 

31 Suhtarv on määratletud kolmanda riigi ja ELi vahelises lepingus. Selle eesmärk on
kajastada kolmanda riigi majanduse suhtelist suurust võrreldes ELi (või kõigi 
programmis osalevate riikide) majandusega, tuginedes nende sisemajanduse 
koguproduktile (SKP)7. 

32 Suhtarvu arvutamiseks kasutatakse tavaliselt ühte kolmest alltoodud valemist:

o Valem A (mida nimetatakse ka „SKP valem“):

Kolmanda riigi SKP
ELi SKP

o Valem B (mida nimetatakse ka „EMP valemiks“, sest seda kasutatakse EMP
lepingus):

Kolmanda riigi SKP
ELi SKP + kolmanda riigi SKP

 

o Valem C (kasutatakse ainult erijuhtudel):

Kolmanda riigi SKP
Kõikide programmis või meetmes osalevate riikide SKP

 

33 Kõige laialdasemalt kasutatakse valemeid A ja B. Valem A on standardvalem,
mida kohaldatakse kolmandate riikide osamaksete suhtes. Kuna valemil B on suurem 
nimetaja kui valemil A, on see kasulikum kolmandatele riikidele ja seda kohaldatakse 
nende riikide suhtes, kellega ELil on tihedamad suhted (tavaliselt EMP EFTA riigid ning 
kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid). 

7 Kasutades Eurostati statistikast saadud SKP andmeid turuhindades. SKP andmed avaldatakse 
Eurostati veebisaidil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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34 Valemit C kasutatakse harvem. Seda kohaldatakse näiteks Schengeni lepinguga 
ühinenud riikide8 (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) poolt Schengeni ala sujuvaks 
toimimiseks vajalike suuremahuliste IT-süsteemide, näiteks Schengeni infosüsteemi 
(SIS) või viisainfosüsteemi (VIS) kasutusse antud summade arvutamiseks. Valemi 
konkreetne nimetaja kajastab asjaolu, et kõik osalevad riigid peaksid maksma oma osa 
süsteemi käitamise kuludest. Erinevalt muudesse ELi programmidesse tehtavate 
osamaksete arvutamisest, mille puhul kasutatakse eelarvestatud summasid, põhineb 
SISi ja VISi osamaksete arvutamine kummagi IT-süsteemi toimimiseks konkreetsel 
aastal tehtud maksete summal. 

35 Mõnel juhul, eelkõige EFTA riikide puhul, tulenevad osamakse summad otseselt 
arvutusest, mis põhineb ühel kolmest eespool kirjeldatud valemist. Muudel juhtudel 
on arvutatud summad siiski pigem läbirääkimiste aluseks. Komisjon võib leppida 
kolmanda riigiga kokku kohandustes, mis võivad oluliselt muuta valemite abil saadud 
teoreetilist summat. 

36 Näiteks leppis komisjon kahe kolmanda riigiga kokku sümboolses summas 1 euro, 
mis on nende esimene osamakse programmi „Loov Euroopa“, et anda neile aega 
suurendada oma suutlikkust sellest kasu saada. Ühel teisel juhul pakkus kolmas riik 
suuremat osamakset kui see, mis tulenes valemi B kohaldamisest, kajastades riigi 
edukat osalemist vastavas ELi programmis (vt 3. selgitus). 

37 Nende kohanduste jaoks ei ole standardmeetodeid ega -menetlusi ning komisjoni 
käsitlusviis varieerub sõltuvalt programmist ja asjaomasest kolmandast riigist. Lõplike 
osamaksete kindlaksmääramisel võtab komisjon arvesse mitmeid aspekte, näiteks 
kasu, mida kolmas riik saab programmis osalemisest, läbirääkimiste konkreetset 
poliitilist ja majanduslikku konteksti ning ELi laiemaid välispoliitilisi eesmärke. 

38 Enamik otse ELi detsentraliseeritud asutustele makstavatest osamaksetest 
arvutatakse kas valemi A või valemi B alusel. Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve tegevuses osalevate EFTA riikide osamaksed arvutatakse 
teistsuguse valemi alusel, kus suhtarv põhineb kolmanda riigi häälte osakaalul 
võrreldes ELi liikmesriikide häälte osakaaluga. Iga riigi häälte osakaal sõltub riigi 
rahvaarvust. 

                                                      
8 Vt Schengeni assotsieerimislepingud: Norra ja Island on nõukoguga sõlmitud sama lepingu 

(EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36) osalised, samas kui Liechtenstein ühines ELi ja Šveitsi vahelise 
lepinguga, mis põhineb eraldi protokollil (ELT L 53, 27.2.2008, lk 52 ja ELT L 160, 18.6.2011, lk 21). 
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39 Mõnel juhul määratakse kolmandate riikide osamaksed kindlaks selle asutuse 
tegevuskulude alusel, mille meetmetes kolmas riik osaleb. See kehtib näiteks Norra ja 
Šveitsi osamakse kohta Eurofoundi korraldatud eriuuringusse või Norra osamakse 
kohta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarvesse seoses konkreetse IT-projektiga. 

Osamaksete haldamine 

40 Pärast summade kokkuleppimist taotlevad vastutavad komisjoni 
peadirektoraadid osamakseid iga programmi jaoks. Tavaliselt esitatakse iga programmi 
ja iga kolmanda riigi kohta üks rahastamisnõue aastas. Erandid on näiteks osamaksed 
programmi „Horisont 2020“, mis jagatakse kaheks rahastamisnõudeks aasta peale, ja 
EMP osamaksed, mida kogutakse ühe rahastamisnõude kaudu kõigi programmide 
jaoks. 

41 Kõiki programmiga seotud osamakseid kolmandatelt riikidelt võib kasutada 
üksnes selle programmi jaoks, millele need on määratud. Programmi viimasel aastal 
kasutamata jäänud osamaksed võib siiski kanda üle järgmisesse programmi. 

42 Juhul kui kolmandad riigid ei tee makset tähtajaks, on komisjonil õigus nõuda 
tasumata summadelt viivist vastavalt asjaomastele lepingutele. Joonisel 8 on näidatud 
standardmenetlus, mida komisjon järgis võlgnetavate summade sissenõudmisel9. 

                                                      
9 Komisjoni 3. augusti 2018. aasta otsus sisemenetluse sätete kohta, mis käsitlevad otsesest eelarve 

täitmisest tulenevate saadaolevate summade sissenõudmist ning trahvide, ühekordsete maksete ja 
karistusmaksete sissenõudmist vastavalt aluslepingutele, C(2018) 5119 final; komisjoni 
raamatupidamise käsiraamat. 
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Joonis 8. Tähtajaks tasumata osamaksete kogumise kord 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda dokumendi C(2018) 5119 final ja komisjoni raamatupidamise käsiraamatu 
põhjal. 

43 2019. aastal tasuti pärast tähtaja möödumist umbes veerand osamaksetest,
keskmiselt hilines osamakse 51 päeva. Neist umbes kolmandik maksti välja rohkem kui 
21-päevase hilinemisega, st pärast komisjoni saadetud meeldetuletust, milles juhiti
tähelepanu sellele, et tasumisele kuuluvale summale lisatakse viivis. Komisjon kogus
hilinenud osamaksete eest viivist 110 180 eurot.

Aruandluskord 

44 Kogutud osamaksete kohta ei ole kehtestatud eraldi aruandluskorda. Iga
komisjoni peadirektoraat jälgib oma hallatavaid osamakseid asutusesisese 
tulemustabeli või muude sarnaste vahendite abil, mida kasutatakse 
rahastamisnõuetega seotud arvutuste ettevalmistamiseks. Mõned peadirektoraadid 
annavad aru ka kolmandate riikide osalemise kohta nende hallatavates ELi 
programmides ja meetmetes. 
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45 Komisjon esitab ELi üldeelarves ja raamatupidamise aastaaruandes kolmandate 
riikide osamaksete kogusumma. Lisateave, näiteks iga EMP EFTA riigi osamaksed ning 
osamaksed programmide ja kolmandate riikide rühmade kaupa, on esitatud 
asjaomastes lisades ja komisjoni töödokumentides10. 

46 Komisjon ei avalda regulaarselt osamaksete üksikasjalikku ülevaadet, milles oleks 
toodud igast kolmandast riigist saadud summad iga ELi programmi või meetme kohta, 
milles kolmas riik osaleb. Sellegipoolest on ta esitanud sellise ülevaate ELi eelarvesse 
tehtud osamaksetest oma vastuses kahele küsimusele, mille Euroopa Parlamendi 
liikmed esitasid 2017. aastal11. 

Sisekontroll ja audit 

47 Kolmandate riikide osamaksete suhtes kohaldatakse sama sisekontrolli- ja 
auditeerimiskorda, mida vastavalt finantsmäärusele12 kohaldatakse kõigi ELi tulude 
suhtes. Komisjoni siseauditi talitus ei olnud ülevaate koostamise kuupäevaks teinud 
sellel teemal ühtegi konkreetset auditit. 

48 Kontrollikoda auditeerib neid osamakseid ELi konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande kinnitava avalduse jaoks. Selle töö leiud avaldatakse kontrollikoja 
aastaaruannetes. Näiteks 2015. ja 2016. aastal leidis kontrollikoda mõned väikesed 
vead seoses EMP osamaksete arvutamisega13. 

Valitud näited ELi programmidesse tehtavatest osamaksetest: 
„Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ 

49 Järgmistes punktides tutvustame valitud osamaksete suhtes kehtivat erikorda. 

                                                      
10 Üldeelarve lisad „Euroopa Majanduspiirkond“, „Kandidaatriikidele ja Lääne-Balkani potentsiaalsetele 

kandidaatriikidele avatud eelarverubriikide loetelu ja teatavad partnerriigid“, eelarveprojektile 
lisatud V töödokument ja raamatupidamise aastaaruande A lisa „Tulud“. 

11 Küsimused 1199/2017 ja 7891/2017. 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb 
liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1–222). 

13 Vt 2015. aasta aastaaruande punkt 4.20 ja 2016. aasta aastaaruande punkt 4.19 (ELT C 375, 
13.10.2016, lk 136 ja ELT C 322, 28.9.2017, lk 142). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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Osamaksed raamprogrammi „Horisont 2020“ 

50 Programm „Horisont 2020“ oli ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta rahastamisprogramm14, mille eelarve oli 77 miljardit eurot. 

51 Programm „Horisont 2020“ oli üldiselt osalemiseks avatud ka kolmandatele 
riikidele, kuigi neil ei olnud alati õigust saada ELi rahastamist. Selles mõttes eristatakse 
programmis „Horisont 2020“ assotsieerunud ja mitteassotsieerunud riike. 

o Assotsieerunud riikide üksuste suhtes kohaldati samu tingimusi kui ELi 
liikmesriikide üksuste suhtes. Assotsieerunud riigid pidid programmi rahaliselt 
toetama, nagu on määratletud ELiga sõlmitud erilepingutes programmis „Horisont 
2020“ osalemise kohta. 

o Mitteassotsieerunud riigid võisid osaleda peaaegu kõigis programmi osades, kuid 
tavaliselt ei saanud nad ELi rahalisi vahendeid15 ega maksnud osamakseid. Kokku 
osales programmis üle 100 mitteassotsieerunud riigi, kellest kõige aktiivsem 
partner oli Ameerika Ühendriigid. 

52 Programmiga võisid ühineda kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid, 
Euroopa naabruspoliitika ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid ning sellele 
eelnenud, st seitsmenda raamprogrammiga assotsieerunud riigid. 2020. aastal oli 
programmiga ühinenud 16 kolmandat riiki. Edukate rahastamistaotluste arvu poolest 
olid kõige aktiivsemad riigid Šveits, Norra ja Iisrael. 

                                                      
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega 

luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104–173). 

15 Vt täiendav teave: Euroopa Komisjon, „From Horizon 2020 to Horizon Europe“, Monitoring flash no. 3 
– International cooperation, veebruar 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

53 Komisjon arvutas programmi „Horisont 2020“ osamaksetele kohaldatava 
suhtarvu kas valemi A või valemi B alusel (vt punkt 32). Valemit B kohaldatakse EMP 
EFTA riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide suhtes. Valemit A 
kohaldatakse ülejäänud assotsieerunud riikide suhtes. 

54 Programmi jaoks eelarvesse kantud summade suhtes kohaldati suhtarvu. 
Kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide ning mõnede Euroopa 
naabruspoliitikas osalevate riikide puhul korrigeeriti selliselt saadud summat 
paranduskoefitsientide abil allapoole. Suure teadusliku ja tehnoloogilise suutlikkusega 
assotsieerunud riikide, näiteks EFTA riikide ja Iisraeli suhtes paranduskoefitsiente ei 
kohaldatud. 

55 Paranduskoefitsiendid olid määratletud raamprogrammis „Horisont 2020“ 
osalemist käsitlevates individuaalsetes lepingutes. Komisjon määras need kindlaks iga 
assotsieerunud riigi varasemate tulemuste ja tema hinnangulise suutlikkuse põhjal 
programmist kasu saada, võttes arvesse ELi laienemis- ja Euroopa naabruspoliitika 
laiemaid poliitilisi eesmärke. Iga riigi jaoks konkreetse paranduskoefitsiendi 
arvutamiseks puudus standardmeetod või -menetlus. Mehhanism võimaldas seega 
komisjonil kehtestada iga kolmanda riigiga peetavatel läbirääkimistel eraldi 
paranduskoefitsiendid juhtumipõhiselt. 

56 Paranduskoefitsiendid olid vahemikus 0–1 ja need näitasid suhtarvu alusel 
arvutatud osa, mille kolmas riik tegelikult maksab. Näiteks kui paranduskoefitsient on 
0,15, tähendab see, et asjaomane kolmas riik maksab ainult 15% suhtarvu alusel 
arvutatud summast. Mida väiksem on paranduskoefitsient, seda väiksem on ka lõplik 
osamakse summa. 

57 Komisjon andis Ukrainale ja Tuneesiale erandlikult madala paranduskoefitsiendi 
0,05 (osamakse ainult 5% arvutatud summast), et näidata ELi toetust nendele riikidele 
konkreetsel ajal – pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ja Tuneesias toimunud 
terrorirünnakuid. Tabelis 1 antakse ülevaade kõikidest programmi „Horisont 2020“ 
osamaksetele kohaldatud suhtarvudest ja paranduskoefitsientidest (2020. aasta 
oktoobri seisuga). 
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Tabel 1. Programmiga „Horisont 2020“ seotud suhtarvu valemid ja 
paranduskoefitsiendid 

Programmiga 
„Horisont 2020“ 
assotsieerunud 

riik/territoorium 

Suhtarv Paranduskoefitsient 

Albaania Valem B 0,15 

Armeenia Valem A 0,25 

Bosnia ja Hertsegoviina Valem B 0,15 

Šveits Valem A – 

Fääri saared Valem A – 

Gruusia Valem A 0,15 

Iisrael Valem A – 

Island Valem B – 

Moldova Valem A 0,25 

Montenegro Valem B 0,50 

Põhja-Makedoonia Valem B 0,50 -> 0,15 

Norra Valem B – 

Serbia Valem B 0,50 

Tuneesia Valem A 0,05 

Türgi Valem B 0,14 -> 0,00 

Ukraina Valem A 0,05 

Märkus: Põhja-Makedoonia paranduskoefitsienti muudeti alates 2018. aastast 0,5-lt 0,15-le ning Türgi 
paranduskoefitsienti muudeti 2020. aastaks 0,14-lt 0-le (vt 2. selgitus). 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

58 Programmis „Horisont 2020“ osalemist käsitlevates lepingutes nähti üldiselt ette 
paranduskoefitsientide ja osamaksesummade vahehindamine programmi neljandal 
aastal. Komisjon tegi programmitöö perioodi 2014–2020 vahehindamised 2017. aastal. 

59 Vahehindamine ei tähendanud osamakse automaatset läbivaatamist, kuid 
komisjon võis seda kaaluda assotsieerunud riigi sõnaselge taotluse alusel. Pärast 
2017. aasta vahehindamisi esitasid kaks riiki sellised taotlused ja komisjon otsustas 
need heaks kiita (üksikasjalikum teave on esitatud 2. selgituses). 
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2. selgitus 

Paranduskoefitsientide läbivaatamine vahehindamise alusel 

Türgi 

Türgi puhul näitas vahehindamine, et Türgi teadlased esitasid rahastamistaotlusi 
suhteliselt vähe ja nende ettepanekute edukuse määr oli paljudes valdkondades 
programmi keskmisest väiksem. Komisjoni hinnangul saab Türgi programmi 
„Horisont 2020“ raames kogu programmi vältel ligikaudu 240 miljonit eurot, 
samas kui Türgi osamaksed programmi moodustavad hinnanguliselt 436 miljonit 
eurot (ligikaudu 28% nendest osamaksetest maksti tagasi IPA II kaudu). 

Pärast vahehindamist taotles Türgi paranduskoefitsiendi muutmist 0,14-lt nullini 
2020. aastaks, et mitte maksta selle aasta osamakset, ning komisjon kiitis taotluse 
heaks16. Seda muudatust arvesse võttes maksis Türgi 359,5 miljonit eurot oma 
osalemise eest programmis „Horisont 2020“ aastatel 2014–2020. 

Põhja-Makedoonia 

Samadel põhjustel kiitis komisjon heaks Põhja-Makedoonia taotluse 
paranduskoefitsiendi muutmiseks 0,5-lt 0,15-le aastatel 2018–2020. Komisjoni 
hinnangul saab Põhja-Makedoonia kogu programmi vältel ligikaudu 8 miljonit 
eurot, makstes ise samal ajal osamakseid ligikaudu 22 miljonit eurot17. Osa neist 
osamaksetest kaeti ka IPA II vahenditest (2014. aastal 90%, osakaal vähenes 
järk-järgult 40%-ni 2020. aastal). 

60 Programmitöö perioodiks 2021–2027 tegi komisjon ettepaneku teha 
automaatseid korrektsioone, et kõrvaldada märkimisväärne tasakaalustamatus 
kolmandate riikide makstud osamaksete ja saadud vahendite vahel. See kõrvaldab 
vajaduse programmis osalemist käsitlevate lepingute muutmise järele. 

Osamaksed programmile „Erasmus+“ 

61 „Erasmus+“ on ELi programm, mis pakub liikuvus- ja koostöövõimalusi haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordisektoris ning mille eelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 
14,7 miljardit eurot. 

                                                      
16 COM(2019) 7623 final, 28.10.2019. 

17 COM(2018) 3719 final, 13.6.2018. 
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62 Sarnaselt programmiga „Horisont 2020“ tehti programmis vahet kahel osalevate 
riikide rühmal. 

o Programmiriigid võisid osaleda kõigis programmi „Erasmus+“ meetmetes ja nad 
toetasid programmi rahaliselt. Need hõlmasid kõiki ELi liikmesriike ja kuut 
kolmandat riiki: Island, Liechtenstein, Norra, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi. 

o Partnerriigid nii ELi naaberriikide seast kui mujalt maailmast võisid osaleda ainult 
teatavates programmi meetmetes18 ja nende osalemine sõltus konkreetsete 
kriteeriumide täitmisest. Osamakseid tegi neli partnerriiki: Albaania, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Kosovo* ja Montenegro. 

Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

63 Osamaksed arvutati valemi B alusel (vt punkt 32). Kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikide puhul, kes võisid programmis osaleda täielikult või 
osaliselt, kohandati valemi kohaldamisest tulenevaid osamakseid igal üksikjuhul eraldi. 

64 Selleks, et anda üksikasjalikumat teavet osamakse summade kindlaksmääramise 
kohta, valisime näideteks Türgi ja Montenegro (vt 3. selgitus). Türgi oli programmiriik 
ja tema osamakse oli kõigist programmis osalevatest kolmandatest riikidest kõige 
suurem, samas kui Montenegro oli partnerriik, kes osales ainult mõnes meetmes ja 
kelle osamakse oli kõige väiksem. 

                                                      
18 Vt täiendav teave: Euroopa Komisjon, Erasmus+ programmijuhend, august 2020, lk 8–9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_et.pdf
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3. selgitus 

Türgi osamakse programmi „Erasmus+“ 

Türgi on alates 2003. aastast osalenud mitmes ELi haridusprogrammis. Riigi 
rahaline osamakse nendele programmidele on sellest ajast alates märkimisväärselt 
suurenenud, ulatudes programmitöö perioodi 2007–2013 lõpus 134 miljoni 
euroni. See moodustab ligikaudu 10,8% ELi eelarvest kahele programmile, milles 
Türgi osales ja mis on nüüd programmi „Erasmus+“ osa. Seetõttu tegi komisjon 
ettepaneku säilitada sama suhtarv (SKP-l põhineva suhtarvu asemel), et arvutada 
riigi rahaline osamakse programmile „Erasmus+“ järgmisel programmitöö 
perioodil (2014–2020). 

Kuna programmi „Erasmus+“ eelarve oli oluliselt suurem kui sellele eelnenud 
programmide oma, oleks 10,8% määra kohaldamine toonud kaasa peaaegu 
1,6 miljardi euro suuruse osamakse (10,8% * 14,7 miljardit eurot). Pärast Türgiga 
peetud läbirääkimisi nõustus komisjon, et osamakset vähendatakse pooleni sellest 
summast (800 miljonit eurot). See moodustab 5,4% programmi kogueelarvest, mis 
on suurem kui valemi B kohaldamisest tulenev teoreetiline suhtarv (4,51%). Seega 
pidas komisjon osamakse summat rahuldavaks. Lisaks sellele maksis Türgi igal 
aastal 9 miljonit eurot programmi rahvusvahelise mõõtme toetamiseks, millest 
rahastatakse liikuvus- ja kõrgharidusalast koostööd partnerriikidega väljaspool 
Euroopat. 

Esialgne leping ei sisaldanud läbivaatamisklauslit. Võttes aga arvesse programmi 
edu, väljendas Türgi 2014. aastal valmisolekut suurendada oma osamakset. 
Seetõttu muudeti lepingut ja osamakset ajakohastati 870 miljoni euroni 
(126 miljonit eurot aastas alates 2015. aastast). 2018. aastal sai Türgi 1417 projekti 
raames programmist „Erasmus+“ toetust 44 930 osalejat kogusummas 84 miljonit 
eurot19. 

Montenegro osamakse programmi „Erasmus+“ 

Montenegro osaleb ELi liikmesriikidega võrdsetel alustel ainult teatavates 
meetmetes: IT toetamise platvormid ja poliitikareformi toetamine. 

Montenegro osamakseks määrati 50 000 eurot, mis on ligikaudu 40% suurem kui 
valemi B alusel arvutatud summa. Komisjon tegi ettepaneku suurendada summat, 
et kajastada asjaolu, et IT-platvormides osalemise kulud ei ole riigi SKPga 
proportsionaalsed. 

                                                      
19 Euroopa Komisjon, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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EFTA osamaksed ELi eelarvesse 

65 Neli EFTA riiki teevad osamakseid ELi eelarvesse, tuginedes kahele erinevale 
õiguslikule korraldusele: Island, Liechtenstein ja Norra teevad oma osamakse EMP 
lepingu alusel, Šveits aga ei osale EMPs ja tal on ELiga eraldi kahepoolsed lepingud. 

EMP osamaksed (Island, Liechtenstein ja Norra) 

66 EMP lepinguga on ette nähtud ühtne alus kolme EMP EFTA riigi (Island, 
Liechtenstein ja Norra) osalemiseks ELi meetmetes. Üks või mitu EMP EFTA riiki osales 
ajavahemikul 2014–2020 ELi 60-st programmist 15-s, tehes igal aastal osamakse, mille 
suuruseks oli ligikaudu 400 miljonit eurot. 

Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

67 EMP EFTA riigid panustavad kahte liiki ELi kuludesse: tegevuskulud (mis 
moodustab suurema osa EMP EFTA riikide osamaksetest) ja ELi avaliku halduse kulud. 

Osamaksed tegevuskuludeks 

68 Tegevuskulud on seotud summadega, mis on kulutatud konkreetsetele 
tegevustele, mis on osa ELi programmidest ja meetmetest. EMP EFTA riikide iga-
aastane rahaline osamakse tegevuskuludeks arvutatakse, korrutades iga EMP EFTA riigi 
suhtarvu (valem B) asjakohase ELi eelarverea summaga. Makstav summa määratakse 
kindlaks nende vahendite alusel, mis on ELi eelarves ette nähtud ELi programmide 
raames rakendatavate projektide iga-aastasteks kuludeks (maksete assigneeringud). 
Muude kolmandate riikide osamaksed põhinevad vahenditel, mis on ette nähtud 
asjaomasel aastal heaks kiidetud uute projektide kõigiks tulevasteks kuludeks 
(kulukohustuste assigneeringud). Need on tavaliselt suuremad kui programmi 
rakendamise esimestel aastatel tehtud maksete assigneeringud20. 

69 Kuna maksete assigneeringud on üksnes käimasolevate projektide eeldatavate 
kulude prognoos, võivad iga aasta tegelikud kulud kajastada erinevaid maksenäitajaid. 
Komisjon teatab EMP EFTA riikidele igal aastal aasta N – 2 tegelikud kulud, mille põhjal 
võidakse selle aasta eest makstud osamakseid korrigeerida. 

                                                      
20 EFTA sekretariaat, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 

november 2002, lk 34–36. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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Osamaksed ELi avaliku halduse kuludeks 

70 ELi avaliku halduse osamaksetest kaetakse palgad, pensionid, hooned, seadmed 
ja IT-kulud. Osamaksete suurus lepitakse EMP EFTA riikidega kokku iga programmi ja 
meetme eelarve alusel. 

71 EMP EFTA riikide ELi avaliku halduse kulude osamaksetest ligikaudu kaks 
kolmandikku on mitterahaline toetus, mis hõlmab riiklike ekspertide lähetamist 
komisjoni, ja üks kolmandik on rahaline toetus. Mitterahaline toetus määratakse 
kindlaks komisjoni hinnangu põhjal, mis käsitleb keskmist aastast kulu lähetatud 
eksperdi kohta, olenemata EMP EFTA riikide tegelikest palgakuludest. 2020. aastal oli 
see summa ühe eksperdi kohta 125 000 eurot (välja arvatud Eurostati ajutised 
töötajad, kelle puhul osamaksed põhinevad tegelikel kuludel). 2020. aastal lähetati 
EMP lepingu raames 26 riiklikku eksperti, peamiselt Norrast. See tähendab 3,25 miljoni 
euro suurust mitterahalist toetust. 

72 Rahaline toetus põhineb hinnangulistel üldkuludel ja täiendavatel kuludel, mis on 
seotud iga lähetatud eksperdi tegevusega (tööruumid, sõidukulud, koosolekud, 
komiteed, konverentsid ja väljaanded, millel on otsene seos EMP EFTA riikide 
osalemisega konkreetses tegevuses). 2020. aasta rahaline osamakse on ligikaudu 
1,6 miljonit eurot. 

Osamaksete haldamine 

73 Euroopa välisteenistus kannab üldist vastutust ELi suhete eest EFTA riikidega, 
komisjon (DG BUDG) aga vastutab EMP osamaksetega seotud eelarveküsimuste 
haldamise eest: ELi eelarve EMP lisa (mis sisaldab EMPga seotud assigneeringuid) 
ettevalmistamine ja rahastamisnõuete esitamine (vt joonis 9). DG BUDG haldab EMP 
osamakseid tsentraliseeritult, sest need on osa ühest lepingust (EMP leping). 
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Joonis 9. EMP EFTA riikide ELi eelarvesse tehtava osamakse soovituslik 
ajakava 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EMP lepingu protokolli nr 32 ja komisjoni sisesuuniste alusel. 
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Šveitsi osamaksed 

74 Erinevalt teistest ELi naaberriikidest puudub üldine leping, mis reguleeriks ELi ja 
Šveitsi vahelisi suhteid. Selle asemel kasutavad pooled süsteemi, mis koosneb 
paljudest kahepoolsetest lepingutest, mis on sõlmitud iga konkreetse 
koostöövaldkonna kohta. Praegu on sõlmitud umbes 20 peamist lepingut, mida on 
täiendatud umbes 100 muu lepinguga21. Enamik peamisi kahepoolseid lepinguid on 
jagatud kaheks suureks paketiks: kahepoolsed lepingud I (1999) ja kahepoolsed 
lepingud II (2004). 

75 Alates 2008. aastast on nõukogu korduvalt märkinud, et praegune kahepoolsete 
lepingute süsteem on oma keerukuse ja mittetäielikkuse tõttu saavutanud oma 
piirid22. Pärast seda alustati 2014. aasta mais läbirääkimisi üldise institutsioonilise 
raamistiku lepingu sõlmimiseks Šveitsiga. Institutsioonilise raamistiku lepingu eesmärk 
on luua ühtne institutsiooniline raamistik kõigile olemasolevatele ja tulevastele ELi ja 
Šveitsi vahelistele turulepääsulepingutele. Detsembris 2018 otsustas Šveitsi 
Liidunõukogu korraldada institutsioonilise raamistiku lepingu eelnõu teksti avaliku 
arutelu23 Šveitsi sidusrühmadega. Pärast arutelu küsis Šveitsi pool täiendavaid selgitusi 
ning jätkus kahe osapoole vaheline kirjavahetus24. Šveitsi ametiasutuste sõnul sõnastas 
Šveitsi Liidunõukogu 2020. aasta novembris oma seisukoha vajalike täpsustuste kohta 
ning kahe osapoole vahel on jätkunud arutelu. 

Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

76 Suhtarvu arvutamiseks kasutatakse kõiki kolme valemit (vt punktid 31–33) ja ka 
mõnda muud valemit, mis on kohandatud konkreetsetele meetmetele. 
Paranduskoefitsiente ega sarnaseid kohandusi ei kasutata. Tabelis 2 on esitatud 
programmid ja meetmed, mille jaoks saadi 2019. aastal osamakseid. 

                                                      
21 Euroopa Komisjon (DG TRADE), Countries and regions: Switzerland. 

22 Nõukogu järeldused ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni suhete kohta, pressiteade 116/19, 19.2.2019, 
punkt 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans 
les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 7. juuni 2019; 
Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 11. juuni 2019, 
Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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Tabel 2. Šveitsi osamaksed ELi 2019. aasta eelarvesse 

Programm/meede Osamakse 
(miljonites eurodes) 

Suhtarv 

Programm „Horisont 2020“ 
(sh Euratom ja ITER) 511,0 Valem A ja valem B 

ELi globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem 27,1 Valem A 

Sisejulgeolekufond (ISF) 22,4 Valem C 

Viisainfosüsteem (VIS) 0,7 Valem C 

Schengeni infosüsteem (SIS) 0,5 Valem C 

Schengeni halduskulud (komiteed) 0,02 Valem C 

Schengeni halduskulud 
(Schengeni sekretariaat) 

0,7 spetsiifiline meetod 

Statistikaalane koostöö 4,8 spetsiifiline meetod 

Euroopa Keskkonnaamet 1,4 spetsiifiline meetod 

CCN/CSI 0,1 spetsiifiline meetod 

Kokku 568,7  
Märkused: valemit B kasutatakse ainult Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi ühe osa ning ITERi 
projekti meetmete osamaksete arvutamiseks. CCN/CSI tähistab tollivaldkonnas kasutatavat ühist 
teabevõrku ja ühist süsteemiliidest. SISi, VISi ja Eurodaci puhul teeb Šveits lisamakseid otse eu-LISA-le 
(vt joonis 6). 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni ja nõukogu raamatupidamisandmete põhjal. 

77 Šveitsi suurim osamakse on ette nähtud programmile „Horisont 2020“. Šveits on 
ajalooliselt olnud üks esimesi ELi teadusprogrammidega ühinenud riike, kuid aastatel 
2014–2016 oli Šveits seotud programmiga „Horisont 2020“ vaid osaliselt, mis 
tähendas, et Šveitsi üksused vastasid ELi toetuse saamise tingimustele vaid väiksema 
arvu programmimeetmete puhul. Selleks et katta programmi „Horisont 2020“ 
rahastamise vähenemist, kehtestas Šveitsi valitsus alternatiivse riikliku rahastamiskava. 
Samal ajal põhjustas osaline liitumine Šveitsi poolt ELile makstavate osamaksete ajutise 
vähenemise. 



 38 

 

Otse liikmesriikidele makstavad 
osamaksed 
78 EFTA riikide poolt väljaspool ELi eelarvet otse ELi liikmesriikidele eraldatud 
vahenditel on konkreetsed arvutusmehhanismid ning teistsugune juhtimis-, 
aruandlus-, sisekontrolli- ja auditeerimiskord kui ELi üldeelarvesse tehtavate 
osamaksete puhul. Neid selgitatakse üksikasjalikult järgmistes punktides. 

EMP ja Norra toetused liikmesriikidele 

79 EMP EFTA riigid annavad ELi liikmesriikidele toetusi, et vähendada sotsiaalset ja 
majanduslikku ebavõrdsust EMPs ning tugevdada suhteid toetust saavate riikidega. 
Neid osamakseid võib käsitleda vastutasuna Islandi, Liechtensteini ja Norra osalemise 
eest ELi siseturul (vt punkt 84). Nende toetuste alus on sätestatud EMP lepingus25 ning 
Norra ja Euroopa Liidu vahelises lepingus Norra finantsmehhanismi kohta. 

80 Vahendeid hallatakse sõltumatult kahe rahastamiskava kaudu. EMP toetusi 
rahastavad ühiselt Island, Liechtenstein ja Norra (doonorriigid), samas kui Norra 
toetusi rahastab ainult Norra. EMP toetusi on kasutatud alates 1994. aastast ning 
osamaksed suurenesid märkimisväärselt seoses ELi laienemisega 2004. aastal, mil 
täiendava rahastamismehhanismina võeti kasutusele Norra toetused. 

81 EMP toetustega toetatakse 15 ELi liikmesriiki (edaspidi „toetust saavad riigid“), 
kes saavad toetust ka ELi Ühtekuuluvusfondist26. Norra annab rahalist toetust 
13 liikmesriigile, kes ühinesid ELiga alates 2004. aastast. Mõlemat liiki toetuste raames 
eraldatakse vahendeid piirkondlikuks koostööks ja noorte tööhõive edendamiseks. 
Toetuseid võib anda ka projektidele, milles osalevad teised ELi liikmesriigid. 

                                                      
25 EMP finantsmehhanismid on sätestatud EMP lepingu VIII osas (artiklid 115–117) ning protokollides 

38, 38a, 38b ja 38c. 

26 Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Portugal, 
Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia. 
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82 Toetustena maksti ajavahemikul 1. maist 2014 kuni 30. aprillini 2021 kokku 
2,8 miljardit eurot. Peamised toetusvaldkonnad on teadusuuringud ja haridus, vaesuse 
vähendamine ja keskkonnakaitse (vt joonis 10). Toetusi antakse valitsusvälistele 
organisatsioonidele, teadus- ja akadeemilistele asutustele ning avalikule ja 
erasektorile. 

83 2020. aasta lõpuks oli doonorriikide ja toetust saavate riikide vahel 
rahastamisperioodiks 2014–2021 ametlikult kokku lepitud 96 programmi ja kaks 
piirkondlikku fondi. 2021. aastal oli kavas sõlmida kokkulepe veel umbes 8 programmi 
kohta. 
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Joonis 10. EMP ja Norra toetuste eraldamine (2014–2021, miljonites 
eurodes) 

 
Märkus: toetusvaldkondade jaotus ei olnud 2019. aasta lõpuks veel lõpule viidud. 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EMP ja Norra toetuste 2019. aasta aruande ja EMP lepingu alusel. 
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Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

84 Osamakse summad tulenesid ELi ja doonorriikide vahelisest poliitilisest
kokkuleppest ning nende arvutamiseks puudus konkreetne metoodika. Komisjoni 
sõnul27 oli ELi lähtepunkt läbirääkimistel see, et EMP EFTA riigid saaksid siseturu osana 
laienenud siseturust sama palju kasu kui liikmesriigid. Seepärast peaksid nad osalema 
ka siseturu jätkusuutlikus ja õiglases arengus, aidates kaasa sotsiaalse ja majandusliku 
ebavõrdsuse vähendamisele ELis/EMPs. 2016. aastal leppisid EL ja doonorriigid kokku 
vahendite suurendamises võrreldes ajavahemikuga 2009–2014, mil eraldati 
1,8 miljardit eurot. Ajavahemikuks maist 2014 kuni aprillini 2021 kokku lepitud summa 
oli 2,8 miljardit eurot (EMP toetused 1,55 miljardit eurot ja Norra toetused 
1,25 miljardit eurot). Need summad tehakse kättesaadavaks võrdsete aastaste 
kulukohustustena. Komisjon kehtestas riigipõhised eraldised ELi Ühtekuuluvusfondi 
puhul kasutatava jaotuspõhimõtte alusel28. EMP toetuste osamaksete jaotus kolme 
doonorriigi vahel põhineb nende SKP suhtarvul: Norra annab 95,8%, Island 3% ja 
Liechtenstein 1,2%. 

Osamaksete haldamine 

85 EMP EFTA riigid vastutavad selle eest, et mõlema rahastamismehhanismi
rakenduskord oleks põhimõtteliselt ühesugune. Nad võtsid vastu kaks määrust 
vastavalt EMP ja Norra toetuste rakendamiseks29 ning sõlmisid iga toetust saava riigiga 
ka vastastikuse mõistmise memorandumi30. 

86 Vastastikuse mõistmise memorandumites esitatakse raamsätted vastava
riigipõhise eraldise kohta (sealhulgas eraldiste jaotus programmide kaupa) ning 
luuakse vahendite haldamise ja kontrollimise struktuurid. Vastastikuse mõistmise 

27 Soovitus: nõukogu otsus, millega Horvaatia ELiga ühinemist silmas pidades volitatakse komisjonil 
alustada läbirääkimisi järgmiste lepingute kohandamiseks: Euroopa Majanduspiirkonna leping, Norra 
Kuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, 
[---] (COM(2012) 255 final). 

28 Määruse (EL) nr 1303/2013 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469) VII lisa punkt 5. 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014–2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021. 

30 Kõik jooksvaks rahastamisperioodiks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumid on 
kättesaadavad EMP toetuste veebisaidil: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/et/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/et/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/et/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/et/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185%20.
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memorandumite rakendamise eest vastutavad üldiselt iga toetust saava riigi määratud 
riiklikud teabekeskused. 

87 Toetuste haldamise vastutus on jagatud EMP EFTA riikide ja toetust saavate 
riikide vahel (vt joonis 11). 

Joonis 11. EMP ja Norra toetuste haldamine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda dokumendi EEA and Norway Grants annual report 2015–2016 põhjal. 

88 Nende rahastamismehhanismide haldamise ja rakendamise eest vastutab 
finantsmehhanismi amet (FMO), mis on osa EFTA sekretariaadist. See toimib 
doonorriikide ja toetust saavate riikide vahelise kontaktpunktina. EMP EFTA riikide 
halduskulud kaetakse kokkulepitud kindlasummalise rahalise osamaksega, mis on 7,5% 
toetuste kogusummast. 

89 Komisjoni roll toetuste rakendamisel on nõuandev. Ajavahemikul 2004–2009 
kontrollis komisjon kõiki projektiettepanekuid, kuid aastatel 2009–2014 kontrolliti neid 
programmi tasandil. Praegusel rahastamisperioodil (2014–2021) annab komisjon 
(DG REGIO) strateegilisel tasandil tagasisidet vastastikuse mõistmise memorandumite 
sisu kohta. Näiteks tõi komisjon oma märkustes Sloveeniaga sõlmitud vastastikuse 
mõistmise memorandumi kohta välja viisid, kuidas suurendada teatavate 
programmide koostoimet ja vastastikust täiendavust Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega. Samuti soovitas komisjon võtta ühendust nende fondide 
riiklike korraldusasutustega, et vältida kattumist teatavates rahastamisvaldkondades. 

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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Aruandluskord 

90 Toetustest aruandmise eest vastutavad peamiselt toetust saavad riigid. 
Sellekohane erikord on sätestatud asjakohastes määrustes (vt punkt 85) ja see hõlmab 
mitmesuguseid aruandlusnõudeid, nagu iga-aastased strateegilised 
rakendamisaruanded, programmiaruanded ja finantsaruanded, sealhulgas teave 
tulemuste saavutamisel tehtud edusammude kohta. 

91 Praegusel rahastamisperioodil peaksid EMP EFTA riigid tegema 2020. aasta lõpuks 
vahekokkuvõtte, et jaotada kõik kulukohustustega sidumata olemasolevad vahendid 
eraldiste raames ümber asjaomastele toetust saavatele riikidele31. Seoses 2009.–2014. 
aasta rahastamisperioodiga prognoosis FMO, et toetust saavad riigid ei kuluta 
ligikaudu 15% eelarveeraldistest, mis tooks tegelikkuses kaasa EMP/Norra toetuste 
vähenemise kõnealusel perioodil. 

Sisekontroll ja audit 

92 Iga toetust saava riigi auditeerimisasutused koostavad aastaaruanded juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhususe ning toetuste abil tehtud kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta. FMO-l on oma auditistrateegia, mis täiendab riiklikelt 
auditeerimisasutustelt saadud kindlust. FMO koostatud aruanne32 õigusnormide 
rikkumise kohta ajavahemikul 2009–2014 näitab, et enamik 1010-st tuvastatud 
eeskirjade rikkumisest oli seotud vigadega ning 29 neist oli seotud pettusega. 
2020. aasta 30. septembri seisuga oli avastatud õigusnormide rikkumiste tõttu 
vähendatud projektitoetusi 14,6 miljoni euro võrra. 

93 Lisaks võivad EFTA Audiitorkogu (EMP toetuste puhul) ja Norra Riigikontroll 
(Norra toetuste puhul) EMP ja Norra toetuste puhul teha spetsiifilisi läbivaatamisi või 
kindlust andvaid toiminguid. ELi institutsioonidel ei ole õigust neid toetusi kontrollida 
ega auditeerida. 

                                                      
31 Protokolli nr 38c artikkel 8 ja Norraga sõlmitud kokkuleppe vastav säte. 

32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009–2014-report-fraud-and-irregularities 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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Šveitsi osamakse liikmesriikidele 

94 Sarnaselt EMP EFTA riikidega maksab Šveits rahalist toetust otse ELi 
liikmesriikidele, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ELis. See 
põhineb mittesiduval vastastikuse mõistmise memorandumil33, mille EL ja Šveitsi 
ametiasutused sõlmisid 2006. aasta veebruaris, ja selle lisadel. Šveitsi ametiasutused 
märkisid, et Šveits annab rahastust iseseisvalt, järgides oma traditsiooni toetada 
demokraatiale üleminekut Kesk- ja Ida-Euroopas34. Nagu on märkinud liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident, on see osamakse 
õiguspärane panus vastutasuks riigi juurdepääsu eest siseturule35. 

95 Alates 2007. aastast eraldas Šveits 1,3 miljardit Šveitsi franki (ligikaudu 
1,2 miljardit eurot) oma esimese osamaksena laienenud ELile (vt joonis 12). Sellest 
osamaksest saavad kasu 13 ELi liikmesriiki, kes ühinesid ELiga 2004. aastal. Sarnaselt 
EMP ja Norra toetustega ei suunata neid vahendeid ELi eelarve kaudu. Šveits haldab 
neid otse koostöös toetust saavate riikidega. 

                                                      
33 Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Šveitsi Liidunõukogu vaheline vastastikuse mõistmise 

memorandum, 27. veebruar 2006. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

35 Parlamendi küsimused, Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of the 
European Commission, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Joonis 12. Šveitsi osamakse jaotus alates 2007. aastast 
(miljonites eurodes) 

Märkus: eraldised toetusvaldkondade kaupa põhinevad lõpetatud projektidel. Joonisel esitatud summad 
eurodes on ligikaudsed, kuna eraldised on nomineeritud Šveitsi frankides. 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda SDC – SECO põhjal: „Switzerland’s contribution to the enlarged EU: 
Results of country programmes completed in the EU-12 countries“, mai 2020, lk 4. 



 46 

 

96 ELi ja Šveitsi ametiasutuste vahelise vastastikuse mõistmise memorandumiga 
määratakse kindlaks osamakse ja selle eraldamise üldpõhimõtted. Täiendavad 
eritingimused on sätestatud Šveitsi ja iga toetust saava riigi vahel sõlmitud 
raamlepingutes. 

97 Šveitsi Liidunõukogu tegi 2018. aastal Šveitsi parlamendile ettepaneku jätkata 
seda koostööd tulevikus teise osamakse vormis, mis oleks sama suur kui eelmine. 
2019. aastal tuletas Euroopa Parlament meelde, et Šveits saab ühtsel turul osalemisest 
märkimisväärset kasu, ning rõhutas, et Šveitsi tulevast osamakset ELi ühtekuuluvusse 
tuleks märkimisväärselt suurendada36. Euroopa Liidu Nõukogu märkis, et osamakse 
peaks olema proportsionaalne märkimisväärse kasuga, mida Šveits saab ühtsel turul 
osalemisest37. Šveitsi parlament kiitis teise osamakse ettepaneku heaks 2019. aasta 
detsembris, kuid otsustas selle siduda eritingimusega, mis peamiselt viitab komisjoni 
otsuse (Šveitsi väärtpaberibörside samaväärsuse kohta ELi reguleeritud turgudega) 
uuendamisele38. 2020. aasta detsembris olid kahe osapoole vahelised arutelud 
vastastikuse mõistmise memorandumi üle teise osamakse tegemiseks veel pooleli. 

Osamaksete suuruse kindlaksmääramine 

98 Šveitsi esimese osamakse summa põhines ELi ja Šveitsi vahelisel poliitilisel 
kokkuleppel ning selle arvutamiseks puudus konkreetne metoodika. Riikide eraldised 
määrati kindlaks sarnaselt ELi Ühtekuuluvusfondi puhul kasutatavale 
jaotuspõhimõttele. 

                                                      
36 Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni 

asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi 
Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta (2018/2262(INI)), 
P8_TA(2019)0241, artikli 1 punkt o. 

37 Nõukogu järeldused ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni suhete kohta, pressiteade 116/19, 19.2.2019, 
punkt 11. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_ET.html
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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99 Toetuseid maksti 10 aasta pikkusel perioodil ja see toimus kahes etapis: 
5-aastane kohustusperiood, mille jooksul Šveits ja toetust saavad riigid lepivad kokku, 
milliseid projekte tuleb ellu viia ja kuidas, ning kuni 10-aastane kohustusperioodiga 
kattuv rakendusperiood projektide rakendamiseks. Neid kahte perioodi kohandati 
vastavalt Rumeenia ja Bulgaaria puhul, kes ühinesid ELiga 2007. aastal (rakendamine 
kuni 2019. aastani), ning Horvaatia puhul, kes ühines ELiga 2013. aastal (rakendamine 
kuni 2024. aastani)39. 

100 2020. aasta detsembri seisuga oli ära kasutatud 92% 12 liikmesriigile (EL 12) 
eraldatud vahenditest, mille rakendamine lõppes 2017. ja 2019. aastal. Horvaatias on 
projektid veel pooleli. 

Osamaksete haldamine 

101 Šveits haldab oma osamakset koostöös toetust saavate riikidega, kusjuures 
Šveitsi ametiasutused kiidavad heaks projektid ja programmid ning toetust saavad 
riigid vastutavad projektide kindlaksmääramise, rakendamise, sisekontrolli ja 
auditeerimise eest. Mõlemad pooled peaksid koordineerima oma tegevust, et vältida 
ELi ühtekuuluvuspoliitika raames rahastatavate projektide dubleerimist40. 

102 Komisjoni (DG REGIO) kohustus on hinnata, kas esitatud projektid ja 
programmid vastavad ELi eesmärkidele, näiteks ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele41. 
Komisjon viis läbi projektide ja programmide üldise hindamise, tuginedes Šveitsi 
esitatud loetelule. 

103 Joonisel 13 on kujutatud osamakse rakendamise haldamiseks loodud 
organisatsioonilist struktuuri ja selle peamisi protsesse. Halduskulude katteks võib 
Šveits endale jätta 5% oma osamakse kogusummast. 

                                                      
39 Vt lisateave: SDC – SECO, „Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key points in brief“, 

märts 2016; Swiss Federal Audit Office (SFAO), „Switzerland’s enlargement contributions – does the 
division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?“, auditiaruanne, 
20.3.2015. 

40 Toetust saavate riikidega sõlmitud raamlepingute artikkel 6. 

41 Vastastikuse mõistmise memorandumi artikkel 5. 
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Joonis 13. Šveitsi osamakse haldamine 

Allikas: SFAO, „Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU 
partner countries allow efficient implementation?“, auditiaruanne, 20.3.2015 lk 27. 
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Aruandluskord 

104 Järelevalve ja kontrolli eest vastutavad toetust saavate riikide ametiasutused, 
kuigi Šveitsi osamaksete eest vastutavad detsentraliseeritud bürood aitavad Šveitsi 
poolt rakendamise kohapealsele järelevalvele kaasa. 

105 Lisaks riigi tasandil koostatud aruannetele avaldab Šveits korrapäraselt 
aastaaruandeid programmi tasandil saavutatud tulemuste kohta. 10-aastase 
rakendusperioodi lõpus (EL 10 puhul 2017. aastal ja EL 12 puhul 2020. aastal) avaldas 
Šveits aruanded toetust saavates riikides saavutatud üldiste tulemuste kohta. 

Sisekontroll ja audit 

106 Šveits delegeeris enamiku sisekontrolli- ja auditeerimisülesandeid toetust 
saavate riikide ametiasutustele. Hiljemalt iga projekti lõpus tuli läbi viia finantsaudit42. 
Šveitsile jäi õigus külastada, jälgida, kontrollida, auditeerida ja hinnata kõiki toetusest 
rahastatavate projektide rakendamisega seotud tegevusi ja menetlusi43. Sarnaselt EMP 
ja Norra toetustega, mida makstakse otse liikmesriikidele, ei ole ELi institutsioonidel 
õigust seda toetust kontrollida ega auditeerida. 

107 Šveitsi osamakset on mitu korda auditeerinud Šveitsi föderaalne finantskontroll 
(SFAO) ja toetust saavate riikide kõrgeimad kontrolliasutused, lisaks on tehtud 
ühisauditeid44. Viimaste aastate auditite käigus tuvastati vahendite kasutamisel 
mõningane ebatõhusus. Auditite põhjal on tehtud järgmised tähelepanekud: 

o keerukas mitmetasandiline organisatsiooniline struktuur suurendas vajalike 
töötajate arvu ja aega; 

o projektide valikumenetlused võtavad kaua aega, mis tekitab ebakindlust ning 
suurt haldus- ja finantskoormust. 

                                                      
42 Raamlepingute II lisa. 

43 Raamlepingute artikli 6 lõige 5. 

44 Vt näiteks: 
- SFAO, „Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner 

countries allow efficient implementation?“, auditiaruanne, 20.3.2015; 
- SFAO/Tšehhi kõrgeim kontrolliasutus, „Joint report: Funds earmarked for the implementation of 

the Swiss-Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within 
the enlarged European Union“, 2015. aasta aprilli auditiaruanne. 
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Lõppmärkused ja probleemid 
108 Käesolevas osas esitatakse lõppmärkused meie ülevaate kohta ja tuuakse esile 
mõned peamised probleemid kolmandate riikide osamaksete haldamisel, mida me 
oma ülevaate käigus täheldasime. Arutasime neid komisjoni vastutavate talitustega 
ning lisasime vajadusel viited nende seisukohtadele. 

109 Kolmandate riikide osamaksed moodustavad praegu ligikaudu 1% ELi eelarve 
tuludest. Kolmandate riikide kaasamine ELi programmidesse võib samuti võimaldada 
olulist koostööd ELi strateegilistes valdkondades (nt kosmoseuuringud või teadus- ja 
arendustegevus). Lisaks on kolmandate riikide osamaksed mõne liikmesriigi jaoks 
olulised otsese rahastamise allikad, mille eesmärk on täiendada ELi 
ühtekuuluvuspoliitikat (vt punktid 01, 02 ja 28). 

110 Enamiku ELi programmidesse ja meetmetesse tehtavate osamaksete 
arvutamise valemite puhul kasutatakse suhtarvu, mis põhineb kolmanda riigi SKP ja ELi 
SKP suhtel (vt punktid 30–39). Seega, kui praegused valemid jäävad kehtima, toob 
Ühendkuningriigi EList väljaastumine kaasa suhtarvude suurenemise, sest ELi SKP 
(valemis nimetaja) on ilma Ühendkuningriigita väiksem. Samal ajal osaleb 
Ühendkuningriik kolmanda riigina mõnes tulevases ELi programmis ja meetmes ning 
teeb seega vastavaid osamakseid. ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja 
koostöölepingus, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021, on sätestatud 
Ühendkuningriigi osalemine mitmes ELi programmis. Need arengusuundumused 
toovad kaasa kolmandate riikide osamaksete üldise suurenemise. 

111 Raamistiku loomisel kolmandate riikide tulevaseks osalemiseks ELi 
programmides ja meetmetes võib komisjon seista silmitsi uute väljakutsetega, mis 
tulenevad Ühendkuningriigi väljaastumisest EList: 

o eeskirjade ja põhimõtete kehtestamine Ühendkuningriigi võimalikuks tulevaseks 
osalemiseks täiendavates ELi programmides ja meetmetes; 

o läbirääkimiste pidamine uute osaluslepingute sõlmimiseks muude kolmandate 
riikidega, kes võivad otsida viise, kuidas leevendada suuremate osamaksete mõju, 
mida nad peavad maksma läbivaadatud suhtarvude kohaldamise tulemusena 
(ilma Ühendkuningriigi SKPta). Kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide 
puhul on osalemine ELi programmides õppevahend, mis valmistab neid ette 
tulevaseks liikmeks saamiseks, mis võib nõuda konkreetset lähenemisviisi nende 
riikide poolt makstavate osamaksete suurust käsitlevatel läbirääkimistel. 
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112 Kolmandate riikide osamaksete haldamine on detsentraliseeritud ja jaguneb 
komisjoni peadirektoraatide ja asutuste vahel, kes vastutavad ELi programmide ja 
meetmete eest, millele osamaksed on määratud. Ainus erand on EMP EFTA riikide 
(Island, Liechtenstein ja Norra) osamaksed, mida haldab kõigi programmide puhul 
tsentraliseeritult DG BUDG (vt punktid 04 ja 29). Tegemist on keeruka protsessiga, mis 
hõlmab paljusid ELi programme ja meetmeid ühe või mitme EMP EFTA riigi osalusel, 
erinevaid arvutusmeetodeid (osamaksed tegevus- ja ELi avaliku halduse kuludesse) 
ning eelarveliste ja tegelike kulude erinevustest tulenevaid kohandusi (vt punktid 66–
73). 

113 ELi ja asutuste eelarvetesse tehtavate osamaksete kindlaksmääramiseks ei 
ole ühtset automaatset valemit ega standardmeetodeid nende kohandamiseks. 
Lõplik osamakse summa lepitakse enamikul juhtudel kokku pärast läbirääkimisi 
kolmanda riigiga. Läbirääkimised põhinevad paljudel teguritel, sealhulgas poliitilistel 
huvidel ja hinnangul riigi osalemise kohta kõnealuses programmis või meetmes. See 
tekitab osamaksete kindlaksmääramiseks eri korraldusi hõlmava süsteemi (vt 
punktid 32–39). 

114 Detsentraliseeritud haldamise raames saab käsitlusviisi paremini kohandada ELi 
programmile ja asjaomasele kolmandale riigile, kuid samas on komisjonil ja ELi 
asutustel keerulisem tagada, et sarnasid juhtumeid käsitletakse järjepidevalt ning 
osamaksed arvutatakse ja kogutakse tõhusalt. Väljakutseks on leida õige tasakaal 
ühelt poolt kolmandate riikide osamaksete käsitlemise menetluste järjepidevuse ja 
tõhususe ning teiselt poolt programmide ja riikide konkreetsete asjaolude 
arvessevõtmise vahel. 

115 Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul püüab komisjon suurendada 
järjepidevust. Sellest tulenevalt leppis nõukogu kokku horisontaalsetes suunistes 
kolmandate riikide osamaksete kohta liidu programmidesse, mis hõlmavad mõningaid 
põhiparameetreid. Komisjon rõhutas, et uusi suuniseid saab kohaldada ainult uute 
rahvusvaheliste lepingute suhtes ning seetõttu ei kohaldata neid kehtiva EMP lepingu 
või Schengeni acquis’ga seotud lepingute kohaste osamaksete suhtes. 
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116 Komisjon avaldab korrapäraselt üldist teavet kolmandate riikide poolt ELi 
eelarvesse tehtud osamaksete kohta, samuti teatavat riigipõhist teavet osamaksete 
hüvitamise kohta IPA II vahendist. Ta andis üksikasjaliku ülevaate ELi eelarvesse tehtud 
osamaksetest, kui Euroopa Parlamendi liikmed seda 2017. aastal palusid. Siiski ei ole 
regulaarselt esitatud üksikasjalikku jaotust, mis näitaks iga kolmanda riigi osamakset 
igasse ELi programmi või meetmesse, ning puudub ülevaade kogu ELi rahalisest 
toetusest, mis on ette nähtud nende osamaksete hüvitamiseks (vt punktid 27 ja 44–
46). 

117 Võttes arvesse vajadust edendada läbipaistvust ja aruandekohustust huvitatud 
üldsuse ja eelarvepädevate institutsioonide huvides, on komisjonil keeruline esitada 
regulaarselt üksikasjalikku ülevaadet kolmandate riikide osamaksetest ELi eelarvesse. 

118 EFTA riikide otsemaksed ELi liikmesriikidele (Norra/EMP toetused ja Šveitsi 
osamakse laienenud ELile) on osa ELi ja EFTA riikide vahelisest üldisest korrast, millega 
reguleeritakse nende riikide juurdepääsu ELi siseturule. Neid osamakseid võib käsitleda 
vastutasuna osalemise eest ELi siseturul. Kuigi aluseks olevates läbirääkimistes 
võetakse teataval määral arvesse kasu, mida EFTA riigid saavad siseturul osalemisest, 
tulenevad osamaksete kogusummad poliitilisest kokkuleppest ja nende arvutamiseks 
puudub konkreetne metoodika (vt punktid 79, 84, 94 ja 98). Täpsemate andmete 
hankimine ja kasutamine, et hinnata kasu, mida EFTA riigid saavad oma osalemisest 
siseturul, võib olla keeruline, kuid sellest võib olla kasu läbirääkimiste suunamisel. ELi 
ülesanne on kasutada ära siseturu pakutavaid eeliseid nende riikidega peetavatel 
tulevastel läbirääkimistel rahalise osamakse kohta. 

119 Väljaspool ELi eelarvet otse liikmesriikidele tehtud osamaksete rakendamiseks 
on olemas kaks eraldi õigusraamistikku ning juhtimis-, aruandlus-, sisekontrolli- ja 
auditeerimiskorda (Norra/EMP toetused ja Šveitsi osamakse laienenud ELile). Need 
osamaksed on mõeldud täiendama ELi ühtekuuluvuspoliitikat, mis põhineb kolmandal 
erineval määruste ja menetluste kogumil. Seega on mõnes liikmesriigis kasutusel kolm 
erinevat halduskorda sarnaste poliitikaeesmärkide saavutamiseks (vt punktid 78–107). 

120 Komisjon viis strateegilisel tasandil läbi hindamise, mille käigus uuriti, kas 
väljaspool ELi eelarvet nendest osamaksetest toetatavad meetmed on kooskõlas ELi 
eesmärkidega. Vaatamata seostele ühtekuuluvuspoliitikaga ei osale ELi 
institutsioonid aga otse nende osamaksete järelevalves (vt punktid 89, 93, 102 
ja 106). 



 53 

 

121 Kolme halduskorra keerulise kooseksisteerimise peamine väljakutse on 
tegeleda tõhusa koordineerimise vajadusega, maksimeerida täiendavust ja 
vähendada meetmete topeltrahastamise ohtu. 

V auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Tony Murphy, võttis käesoleva aruande 
vastu Luxembourgis 23. märtsil 2021. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Lisad 

I lisa. Standardne õigusmenetlus rahvusvaheliste lepingute 
vastuvõtmiseks 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELTLi artikli 218 alusel. 
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II lisa. Ülevaade kolmandate riikide osamaksetest ELi eelarvesse perioodil 2014–2019 (eurodes) 

 

Peadirektoraat / 
asutus

Programm / riik Albaania Montenegro
Põhja-

Makedoonia
Serbia Türgi

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Kosovo* Šveits Island Liechtenstein Norra

BUDG EMP osamaksed 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Programm „Horisont 2020“ 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Programm „Erasmus+“ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC „Loov Euroopa“ 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Euroopa solidaarsuskorpus 100 000 7 300 000
HOME Viisainfosüsteem (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Schengeni infosüsteem (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Sisejulgeolekufond (ISF) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Nõukogu 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Programm „Kodanike Euroopa“ 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Narkootikumide peatükk 12 000 12 000

GROW
ELi globaalne 
satelliitnavigatsioonisüsteem 299 091 663

GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Statistikaalane koostöö 25 472 386
ENV Euroopa Keskkonnaamet 18 762 000 7 769 542
TAXUD Programm „Toll 2020“ 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Programm „Fiscalis 2020“ 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD Käibemaksualane koostöö 40 000

EMPL
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programm (EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO Kodanikukaitse mehhanism 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Õigusprogramm 111 908 27 085

JUST
Õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programm 227 570

JUST Euroopa Põhiõiguste Amet 386 250 228 000
SANTE Terviseprogramm 500 860 164 829
DIGIT ISA2 programm 10 373

Kokku riigi kohta 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Kandidaatriigid Potentsiaalsed kandidaatriigid Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA)

Schengeni halduskulud
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Märkused: tabel põhineb konkreetsete aastate toetusõigustel. Šveitsi osamakse programmi „Horisont 2020“ hõlmab ka osamakset Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
ning ITERiga seotud meetmetesse. Ukraina osamakse programmi „Horisont 2020“ hõlmab ka osamakset Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi. SISi, VISi ja Eurodaci puhul 
kogub Schengeni lepinguga ühinenud riikidelt täiendavaid osamakseid eu-LISA otse (vt joonis 6). 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni ja nõukogu raamatupidamisandmete põhjal. 

Muud
Peadirektoraat / 
asutus

Programm / riik Armeenia Gruusia Iisrael Moldova Tuneesia Ukraina Fääri saared Kokku programmi kohta

BUDG EMP osamaksed 2 201 913 936
RTD Programm „Horisont 2020“ 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Programm „Erasmus+“ 842 805 000
EAC „Loov Euroopa“ 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Euroopa solidaarsuskorpus 7 400 000
HOME Viisainfosüsteem (VIS) 4 206 737
HOME Schengeni infosüsteem (SIS II) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Sisejulgeolekufond (ISF) 168 824 983
HOME 189 351
Nõukogu 7 169 945
HOME Programm „Kodanike Euroopa“ 700 000
HOME Narkootikumide peatükk 24 000

GROW
ELi globaalne 
satelliitnavigatsioonisüsteem 299 091 663

GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Statistikaalane koostöö 25 472 386
ENV Euroopa Keskkonnaamet 26 531 542
TAXUD Programm „Toll 2020“ 4 335 000
TAXUD Programm „Fiscalis 2020“ 1 830 000
TAXUD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD Käibemaksualane koostöö 40 000

EMPL
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programm (EaSI) 3 800 000

ECHO Kodanikukaitse mehhanism 1 810 416
JUST Õigusprogramm 138 993

JUST
Õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programm 227 570

JUST Euroopa Põhiõiguste Amet 614 250
SANTE Terviseprogramm 94 648 760 337
DIGIT ISA2 programm 10 373

Kokku riigi kohta 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Euroopa naabruspoliitika

Schengeni halduskulud
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III lisa. EMP 2019. aasta osamaksete üksikasjalik jaotus (eurodes) 

 
Märkused: programm „Erasmus+“ hõlmab sellele programmile eraldatavaid toetusi ELi välisrahastamisvahenditesse (ENI, IPA II jne). 
Euroopa ühendamise rahastu jaoks ette nähtud summa sisaldab Euroopa ühendamise rahastust Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametile (INEA) makstavat 18 637 eurot. 
Euroopa solidaarsuskorpusele ette nähtud summa sisaldab programmi LIFE keskkonna ja kliimameetmete allprogrammist sellele meetmele ette nähtud toetust 
(2100 eurot). 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni dokumentide põhjal (ELi eelarve EMP lisa). Programmidele ja meetmetele eraldatakse eelarveread komisjoni kasutatavate 
programmikoodide alusel.  

Programm / EMP riik Island Liechtenstein Norra
Kokku programmi 

kohta
Programm „Horisont 2020“ 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Programm „Erasmus+“ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
ELi globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS) 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Detsentraliseeritud asutused 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
„Loov Euroopa“ 263 311 4 372 453 4 635 764
Euroopa Ühendamise Rahastu 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Muud meetmed ja programmid 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Kodanikukaitse mehhanism 99 814 1 610 982 1 710 796
Halduskulud 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Terviseprogramm 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Komisjoni õigustest tulenevalt rahastatavad meetmed 44 247 11 694 734 189 790 130
Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed 649 600 649 600
Tarbijakaitseprogramm 31 914 529 956 561 870
Euroopa solidaarsuskorpus 169 471 169 471
Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm 81 938 12 772 94 710
Eelmiste mitmeaastaste finantsraamistike programmide 
lõpuleviimine

666 471 176 139 11 058 650 11 901 259

Kokku riigi kohta 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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IV lisa. ELi programmide ja meetmete kirjeldus koos kolmandate riikide osamaksetega 

Programmid Kirjeldus Vastutav 
peadirektoraat 

Eelarve 2014–2020 
(miljardites 

eurodes) 

Programm „Horisont 2020“ 

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ on tipptasemel teadusuuringute ja 
innovatsiooni liidupoolse rahastamise ühine strateegiline raamistik. RTD 77,0 

Euratomi teadus- ja 
koolitusprogramm 

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm täiendab programmi „Horisont 2020“ ning selle eesmärk on 
jätkata tuumauuringuid ja -koolitust, keskendudes tuumaohutuse, -julgeoleku ja kiirguskaitse pidevale 
parandamisele. 

RTD 2,1 

Rahvusvaheline 
katsetermotuumareaktor (ITER) 

ITER on suur rahvusvaheline projekt, mille eesmärk on ehitada maailma suurim 
magnettuumasünteesiseade, et tõestada tuumasünteesi teostatavust sama põhimõtte kaudu, mille 
alusel toimivad meie päike ja tähed. EL on üks projekti peamisi partnereid. 

RTD/ENER 2,7 

Euroopa ühendamise rahastu 

Euroopa ühendamise rahastu on ELi rahastamisvahend sihipäraste taristuinvesteeringute jaoks Euroopa 
tasandil. See toetab üleeuroopaliste võrkude arendamist transpordi-, energia- ja digiteenuste 
valdkonnas. 

MOVE 30,4 

Programm „Erasmus+“ 

Programmi „Erasmus+“ kaudu toetab EL haridust, koolitust, noori ja sporti Euroopas. See pakub 
võimalusi liikuvuseks ja koostööks nendes sektorites. EAC 14,7 

Programm „Loov Euroopa“ „Loov Euroopa“ on ELi raamprogramm, mis toetab kultuuri- ja audiovisuaalsektorit. EAC 1,5 

Euroopa solidaarsuskorpus 

Euroopa solidaarsuskorpus loob noortele võimalusi teha oma riigis või välismaal vabatahtlikku tööd või 
osaleda projektides, mis toovad kasu kogukondadele ja inimestele kogu Euroopas. EAC 0,4 

ELi globaalne 
satelliitnavigatsioonisüsteem 
(GNSS) 
Galileo ja EGNOS 

Galileo on ELi globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem, mis pakub täpset positsioneerimis- ja 
ajamääramisteavet. Galileo on tsiviilkontrolli all olev programm ja selle andmeid saab kasutada 
mitmesugustes rakendustes. 

GROW 

6,3 

Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) on ELi piirkondlik satelliidipõhine 
tugisüsteem, mida kasutatakse GNSSi (nagu Galileo) toimimise parandamiseks. GROW 

Copernicus 

Copernicus on ELi Maa seire programm, mille abil uuritakse meie planeeti ja seda ümbritsevat 
keskkonda. Ta pakub Maa satelliitseirel ja muudel kui kosmoseandmetel põhinevaid teabeteenuseid. GROW 3,8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en
http://www.copernicus.eu/
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Programmid Kirjeldus Vastutav 
peadirektoraat 

Eelarve 2014–2020 
(miljardites 

eurodes) 

VKEde konkurentsivõime 
programm (COSME) 

COSME on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõime programm. Selle 
eesmärk on hõlbustada juurdepääsu rahastamisele ning toetada rahvusvahelistumist, konkurentsivõimet 
ja ettevõtluskultuuri. 

GROW 2,3 

Sisejulgeolekufond (ISF) 

ISF loodi selleks, et edendada sisejulgeoleku strateegia rakendamist, õiguskaitseasutuste koostööd ja 
liidu välispiiride haldamist. HOME 3,8 

Programm „Kodanike Euroopa“ 

Programmi „Kodanike Euroopa“ eesmärk on aidata kaasa kodanike arusaamisele EList, selle ajaloost ja 
mitmekesisusest ning soodustada kodanike demokraatlikku osalemist ELi tasandil. HOME/JUST 0,2 

Statistikaalane koostöö 

Statistikaalane koostöö tagab sidusa ja võrreldava statistilise teabe koostamise ja levitamise kõigis 
vastastikust huvi pakkuvates valdkondades. ESTAT 0,5 

Programm „Toll 2020“ 

Programm „Toll 2020“ on ELi koostööprogramm, mis võimaldab liikmesriikide tolliasutustel luua ja 
vahetada teavet ja eksperditeadmisi. See võimaldab üleeuroopaliste IT-süsteemide ühist arendamist ja 
käitamist. 

TAXUD 0,5 

Programm „Fiscalis 2020“ 

Programm „Fiscalis 2020“ on ELi koostööprogramm, mis võimaldab liikmesriikide maksuhalduritel luua ja 
vahetada teavet ja eksperditeadmisi. See võimaldab üleeuroopaliste IT-süsteemide ühist arendamist ja 
käitamist. 

TAXUD 0,2 

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programm (EaSI) 

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmiga edendatakse kvaliteetse ja jätkusuutliku 
tööhõive kõrget taset, tagatakse piisav ja inimväärne sotsiaalkaitse, võideldakse sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega ning parandatakse töötingimusi. 

EMPL 0,9 

Kodanikukaitse mehhanism 

ELi kodanikukaitse mehhanismi üldeesmärk on tugevdada koostööd kodanikukaitse valdkonnas, et 
parandada katastroofide ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile reageerimist. ECHO 0,6 

Tarbijakaitseprogramm 

Tarbijakaitseprogramm on rahastamisprogramm, mis on loodud majanduskasvu ja konkurentsivõime 
toetamiseks ELis. Programmi üldeesmärk on tagada tarbijakaitse kõrge tase. JUST 0,2 

Õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programm 

Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm aitab edasi arendada ala, kus edendatakse, 
kaitstakse ja rakendatakse tõhusalt võrdõiguslikkust ja inimeste õigusi. JUST 0,4 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec


 60 

 

Programmid Kirjeldus Vastutav 
peadirektoraat 

Eelarve 2014–2020 
(miljardites 

eurodes) 

Õigusprogramm ja narkootikume 
käsitlev peatükk 

Õigusprogramm on loodud selleks, et tagada ELi õiguse täielik ja järjepidev kohaldamine. Sellega 
edendatakse õigusalast koostööd nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Programmiga toetatakse ka ELi 
tegevust uimastivastases võitluses. 

JUST/HOME 0,4 

Terviseprogramm 

ELi terviseprogrammis on esitatud hea tervise ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamise strateegia. 
See on rahastamisvahend, millega toetatakse ELi riikide vahelist koostööd ning toetatakse ja arendatakse 
ELi tervishoiumeetmeid. 

SANTE 0,4 

ISA² Programm 

ISA² programmiga toetatakse selliste digilahenduste väljatöötamist, mis võimaldavad haldusasutustel, 
ettevõtjatel ja kodanikel saada kasu koostalitlusvõimelistest piiriülestest ja sektoriülestest avalikest 
teenustest. 

DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Muu tegevus Kirjeldus 
Vastutav 

peadirektoraat / 
asutus 

Schengeni infosüsteem (SIS II) 

Schengeni infosüsteem on kõige laialdasemalt kasutatav ja suurim julgeoleku- ja piirihaldusteabe jagamise 
süsteem Euroopas. See võimaldab vahetada teavet riiklike piirivalve-, politsei-, tolli- ja 
immigratsiooniasutuste vahel, tagades, et isikute vaba liikumine ELis saab toimuda turvalises keskkonnas. 

eu-LISA/HOME 

Viisainfosüsteem (VIS) 

VIS võimaldab Schengeni riikidel vahetada viisaandmeid. Süsteem töötleb andmeid ja otsuseid, mis on seotud 
Schengeni ala külastamiseks või selle läbimiseks vajalike lühiajaliste viisade taotlustega. eu-LISA/HOME 

Eurodac 

Eurodac on Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede võrdlemise andmebaas, mis aitab menetleda Euroopa 
varjupaigataotlusi. See keskne andmebaas kogub ja käitleb digitaalseid sõrmejälgi. eu-LISA/HOME 

Schengeni halduskulud 
Schengeni halduskulud katavad kulud, mis on seotud nõukogu hallatava Schengeni sekretariaadiga ning 
komisjoni Schengeni acquis’ rakendamisel, kohaldamisel ja edasiarendamisel abistavate komiteede 
tegevusega. 

HOME/nõukogu 

CCN/CSI Ühine teabevõrk & ühine süsteemiliides (CCN/CSI) on maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi IT-süsteemide 
ja asjaomaste osalevate riikide haldusasutuste vaheline suhtlusvahend. TAXUD 

Käibemaksualane koostöö Käibemaksualane tegevus hõlmab halduskoostööd, pettustevastast võitlust ja nõuete sissenõudmist. TAXUD 

Komisjoni õigustest tulenevalt 
rahastatavad meetmed 

Ülesanded, mis tulenevad komisjoni õigustest institutsioonide tasandil või mida täidetakse katseprojektide ja 
ettevalmistavate meetmete raames, nagu on sätestatud finantsmääruse artikli 58 lõikes 2. Nende meetmete 
jaoks eelarves ette nähtud vahendeid võib kasutada ilma alusaktita, tingimusel et meetmed kuuluvad ELi 
pädevusse. 

Peadirektoraatide 
vahelised 
meetmed Katseprojektid ja ettevalmistavad 

meetmed 

Märkus: eelarvenäitajad on esitatud varasemates väärtustes, mis põhinevad iga programmi asutamismäärustel. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes järgmistele dokumentidele: 
o nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, 

artikkel 16 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884); 
o määrused, millega kehtestatakse iga programm/meede; 
o Euroopa Komisjon: Programmes’ Performance Overview - EU budget 2014–2020, Euroopa Liit 2019; 
o veebisait Europa. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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V lisa. Lisalugemist 
Käesolevas lisas esitatakse loetelu ülevaate teemaga seotud täiendavast
materjalist. Selle eesmärk ei ole esitada ammendav kirjanduse loetelu, vaid pigem 
soovitada huvitatud lugejatele edasisi uurimissuundi. 

Raamatud, uuringud, artiklid, infodokumendid 
ELi välispoliitika 

FALKNER, R. – ANHEIER, H. (toimetajad), „Europe and the world: Rethinking Europe’s 
external relations in an age of global turmoil“, International Politics, 54(4), juuli 2017. 

KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., „The Foreign Policy of the European Union“, 2. trükk. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

ELi eelarve 

BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (toimetajad), „The New Politics of the European 
Union Budget“, Baden-Baden: Nomos, 2017. 

DEGRON, R., „The New European Budgetary Order“, Brüssel: Bruylant, 2018. 

MATHIS, A., „Assigned Revenue in the European Union Budget“, Euroopa Parlamendi 
eelarveküsimuste poliitika osakond, PE 603.795, september 2017. 

MATHIS, A., „„Other Revenue“ In The European Union Budget“, Euroopa Parlamendi 
eelarveküsimuste poliitika osakond, PE 603.810, november 2017. 

Kolmandate riikide osamaksed 

ALMÅS, H. et al. (EFTA sekretariaat), „Guide to EU Programmes - New and Updated 
Edition 2010“, EFTA Bulletin, 1. number, detsember 2010. 

BRUEGEL, Belgia, „Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within 
the ITRE Domain in Relation to Brexit“, uuring tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonile, Euroopa Parlament, sisepoliitika peadirektoraat, Euroopa 
Parlamendi majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, 602.057, 2017. 

DAMEN, M., „Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence“, Euroopa Parlamendi välissuhete poliitikaosakond, 
PE 639.315, veebruar 2020. 

ARNESEN, F. et al., „Agreement on the European Economic Area: A Commentary“, 
Nomos/Hart, 2018. 

GRØNNINGSÆTER, T. – LEIFSSON, A. – BONDESEN, P. (EFTA Secretariat), „Activities and 
Financial Contributions under the EEA Agreement“ EFTA Bulletin, 2. number, 
november 2002. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
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Rahvusvaheliste lepingute andmebaasid 
Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraat: Negotiations and Agreements. 

Euroopa välisteenistus: Treaties Office Database. 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus: EUR-Lex – rahvusvahelised lepingud. 

Muud veebisaidid 
Euroopa Komisjon: raamatupidamise aastaaruanne 
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en). 

Euroopa Komisjon: ELi eelarve (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en). 

Euroopa Komisjon:  Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en). 

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA): Euroopa Majanduspiirkond (EMP) / 
Suhted ELiga (https://www.efta.int/eea). 

Šveitsi Konföderatsiooni Liidunõukogu: Šveitsi osamakse laienenud ELile 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

Šveitsi Konföderatsiooni Liidunõukogu: Šveitsi Euroopa-poliitika 
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Finantsmehhanismi amet: EMP ja Norra toetused (https://eeagrants.org/). 
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Mõisted 
Euroopa Majanduspiirkond (EMP): ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra. 

Euroopa majanduspiirkonna EFTA riigid: Euroopa Majanduspiirkonna lepingus 
osalevad kolm EFTA riiki (Island, Liechtenstein ja Norra). 

Euroopa Majanduspiirkonna leping: ELi, selle liikmesriikide ja kolme EFTA riigi (Island, 
Liechtenstein ja Norra) vahel sõlmitud leping eesmärgiga luua dünaamiline ja ühtne 
Euroopa Majanduspiirkond, mis põhineb ühistel eeskirjadel ja võrdsetel 
konkurentsitingimustel. 

Euroopa naabruspoliitika (ENP): ELi poliitika stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu 
tugevdamiseks lõuna- ja idapoolsetes naaberriikides, mis ei ole ELi kandidaatriigid. 

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI): peamine kanal, mille kaudu EL 
annab rahalist toetust Euroopa naabruspoliitika raames. 

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA): valitsustevaheline organisatsioon, 
mis on loodud vabakaubanduse ja majandusliku integratsiooni edendamiseks oma 
liikmesriikide huvides. Praegu on sellel neli liiget: Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. 

Kolmandate riikide osamaksed: kolmandate riikide rahalised või mitterahalised 
sissemaksed ELi üldeelarvesse, ELi asutuste eelarvetesse ja liikmesriikidele. 

Laienemispoliitika: poliitika, mis käsitleb ELi suhteid kandidaatriikide või 
potentsiaalsete kandidaatriikidega. 

Paranduskoefitsient: kordaja, mida komisjon kasutab kolmandate riikide poolt ELi 
eelarvesse tehtavate osamaksete arvutamiseks, tuginedes juhtumipõhisele 
hindamisele. 

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): üks riigi jõukuse peamisi hindamisviise: kõikide 
seal (tavaliselt ühe aasta jooksul) toodetud kaupade ja osutatud teenuste rahaline 
väärtus. 
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Suhtarv: suhtarv, mida kasutatakse kolmandate riikide poolt ELi eelarvesse tehtavate 
osamaksete arvutamiseks. 

Vastastikuse mõistmise memorandum: kahe või enama poole vaheline kokkulepe 
teha koostööd konkreetses küsimuses ilma juriidilist kohustust võtmata. 

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA): kanal, mille kaudu EL annab rahalist ja 
tehnilist abi reformide läbiviimiseks riikides, mis on ELi kandidaatriigid või 
potentsiaalsed kandidaatriigid. 
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Kasutatud lühendite loetelu 

DG BUDG: eelarve peadirektoraat 

DG EAC: hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat 

DG GROW: siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat 

DG HOME: rände ja siseasjade peadirektoraat 

DG RTD: teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat 

DG: peadirektoraat 

EEAS: Euroopa välisteenistus 

EFTA: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon. 

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping 

EMP: Euroopa Majanduspiirkond 

ENI: Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend 

ENP: Euroopa naabruspoliitika 

FMO: finantsmehhanismi amet 

IPA: ühinemiseelse abi rahastamisvahend 

ITER: rahvusvaheline katsetermotuumareaktor 

SDC: Šveitsi arengu ja koostöö amet 

SECO: majandusasjade riigisekretariaat 

SFAO: Šveitsi föderaalne finantskontroll 

SIS: Schengeni infosüsteem 

SKP: sisemajanduse koguprodukt  

VIS: viisainfosüsteem 
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Käesolevas ülevaates käsitletakse kolmandate 
riikide rahalisi osamakseid ELile ja selle 
liikmesriikidele. 
Osamaksed ELile võimaldavad kolmandatel 
riikidel osaleda ELi programmides ja meetmetes. 
Need jagunevad ligi 30 programmi vahel. 
Lisaks annavad Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) riigid rahalisi vahendeid 
otse mitmele ELi liikmesriigile osana EFTA 
riikide ja ELi vahelisest üldisest korrast, millega 
reguleeritakse nende riikide juurdepääsu ELi 
siseturule.
Toome esile mõned peamised probleemid, millest 
üks on seotud Ühendkuningriigi lahkumisega 
EList ja selle mõjuga kolmandate riikide 
osamaksetele. Veel üks ELi ees seisev ülesanne on 
kasutada ära siseturu pakutavaid eeliseid EFTA 
riikidega peetavatel tulevastel läbirääkimistel 
rahalise osamakse kohta. 

EUROOPA KONTROLLIKODA
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1615 Luxembourg
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Tel +352 4398-1

Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
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