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1.

SISSEJUHATUS

Käesolevas aruandes esitatakse vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos, mis
hõlmab järgnevat viit aastat (2021–2025), nagu nõutakse finantsmääruse1 artikli 247 lõike 1
punktis c. Analüüsis võetakse arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust
ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus2 (edaspidi „väljaastumisleping“)
sätestatud põhimõtteid ja tingimusi.
ELi sotsiaalmajanduslik olukord on COVID-19 pandeemia tõttu märkimisväärselt halvenenud.
Seetõttu esitas komisjon 27. mail 20203 muudetud ettepaneku tugevdatud mitmeaastase
finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 ja ambitsioonika taastekava. See prognoosiaruanne
sisaldab hinnangut järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade kohase kulude
väljavoolu kohta ning vastava tulude sissevoolu kohta järgmisel viiel aastal, võttes aluseks
2020. mais muudetud mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku.
Võrreldes eelmise aasta prognoosiga,4 mis hõlmas ajavahemikku 2020–2024, hõlmab uus prognoos
üht lisa-aastat (2025). Hinnanguid praeguse finantsraamistiku kulukohustuste maksete kohta on
ajakohastatud, et võtta arvesse 2019. aasta tegelikke rakendamistulemusi, 2020. aasta eelarvet ja
selle paranduseelarveid nr°1 ja nr°2, paranduseelarvete projekte nr°3–65 ning 2021. aasta
eelarveprojekti6.
Kuna mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 läbirääkimised veel kestavad, siis on
2021. aastale järgnevate kulukohustustega seotud maksed esitatud vastavalt läbirääkimiste seisust
tulenevatele parameetritele ning komisjoni sel aastal muudetud ettepanekule järgmiseks
eelarveperioodiks.
2.

PROGNOOSI TULEMUSED

Üldiselt eeldatakse, et järgmise finantsraamistiku esimese viie aasta maksed ulatuvad 866 miljardi
euroni. See summa ei jaotu aastate peale ühtlaselt, vaid vastavalt sellele, kuidas eeldatavalt edeneb
1) uute kuluprogrammide maksete (ligikaudu 67 % viie aasta maksete kogusummast) järkjärguline
tegemine ja 2) 2014.–2020. aasta raamistiku täitmata kulukohustuste maksete tegemine (ülejäänud
33 % maksetest).
2.1. Uute kulukohustustega seotud maksed
Prognoositavad maksed aastatel 2021–2025 võetavate kulukohustuste katteks on viidud kooskõlla
programmide mahtude ja aastate kaupa, nagu on esitatud komisjoni 27. mai 2020. aasta ettepanekus
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Prognoosi aluseks olevad eeldused on endiselt
vastavuses eelmise aasta aruande ja komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekuga mitmeaastase
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finantsraamistiku kohta. Kulude uue põlvkonna läbirääkimiste kulgu on arvesse võetud nii palju kui
võimalik (üksikasjalikumalt vt punkt 3 „Prognoosi eeldused“).
Eelkõige on see nii juhul, kui läbirääkimised seonduvad ühissätete määrusega, milles määratakse
kindlaks, millise kiirusega rakendatakse ühtekuuluvuspoliitikat, mis on liigendatud assigneeringute
kaudu teostatav suurim kuluvaldkond. Käesolevas prognoosis kasutatud eeldustega võrreldes
muudetud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise eeskirjad (nt kulukohustustest vabastamise
reegel, eelmaksemäärad, eelmaksete heakskiitmine, kinnipidamise määr) mõjutaksid oluliselt kogu
ELi eelarve eeldatavat maksete mahtu.
Seetõttu saab prognoosi täpsemalt ajakohastada alles pärast järgmise finantsraamistiku ja
seonduvate valdkondlike õigusaktide läbirääkimiste lõppu.
2.2. 2021. aasta eelsete kulukohustustega seotud maksed
Komisjoni prognoos praegustel (sealhulgas 2020. aasta jooksul veel võetavatel) kulukohustustel
põhinevate maksete kohta lähtub ettepanekutest, mis käsitlevad ELi 2020. aasta eelarve kasutamist
COVID-19 pandeemiale reageerimiseks. Aastate 2021–2025 prognoosid sisaldavad makseid, mille
aluseks on programmide tugevdamine 2020. aastal, nagu on ette nähtud koroonaviirusele
reageerimise investeerimisalgatuste (CRII ja CRII+) pakettide ning paranduseelarve projektiga nr
6. Mõned neist ettepanekutest eeldavad maksete toomist varasematele aastatele ning mõnede jaoks
võib tarvis olla lisasummasid, mida polnud varem prognoositud.
Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatused CRII ja CRII+ peaksid prognoosi kohaselt
kiirendama eelkõige ühtekuuluvuspoliitika rakendamist, mistõttu suurenevad maksevajadused
aastatel 2020 ja 2021 ning vähenevad aastatel 2024 ja 2025. Tulenevalt ettepanekust maksta
põllumajandustootjatele ühekordset kindlasummalist sissetulekutoetust, suurenevad ka 2014.–
2020. aasta Maaelu Arengu Põllumajandusfondi maksevajadused 2021. aastal ning vähenevad
vastavalt 2024. aastal.
COVID-19le reageerimise meetmed, mis sisalduvad mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020
määruse muutmise ettepanekus ja seonduvas paranduseelarve projektis nr 6, toovad 2020. aastasse
11,5 miljardit eurot täiendavaid kulukohustusi ja 6,5 miljardit eurot makseid. Nimetatud
ettepanekust tulenev ülejäänud 5 miljardit eurot (2,5 miljardit REACT EU algatuse ja 2,5 miljardit
eurot Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi uue maksevõime toetamise komponendi raames)
makstakse aastatel 2021–2025, mistõttu maksevajadused eelmise aasta prognoosiga võrreldes
suurenevad.
Mis tahes kõrvalekalded eespool nimetatud komisjoni ettepanekute alusel vastu võetud summadest
koos ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise eeskirjade muudatustega võivad mõjutada
maksevajadusi ning neid tuleb järgmise finantsraamistiku maksete ülemmäärade läbirääkimistel
arvesse võtta.
2.3. 2021. aasta maksed
Eriti oluline on 2021. aasta maksete maht. Käesolev aruanne vastab täielikult 2021. aasta
eelarveprojekti ettepanekule, mille aluseks on komisjoni ettepanekute parameetrid, eelkõige
ühtekuuluvusspoliitika fondide eelmaksemäärad nii aastateks 2014–2020 (eelmaksemäär 1 %) kui
ka aastateks 2021–2027 (eelmaksemäär 0,5 %). Nende määrade suurenemine mõjutaks vahetult
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2021. aasta maksevajadusi. 2021.–2027. aasta programmide alguse edasilükkumine võib kaasa tuua
ühtekuuluvuspoliitika uue põlvkonna eelmaksete osalise edasilükkumise aastasse 2022.
2.3.1. Kulukohustuste vabastamine
Kulukohustuste vabastamise prognoositav kogusumma aastatel 2021–2025 on 9 miljardit eurot
ning kogu see summa on seotud 2014.–2020. aasta programmide ja varasemate programmidega.
Kulukohustuste vabastamist ei kavandata seoses mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027
ettepanekus esitatud kulukohustustega.
Vabastamise tasemed varieeruvad rubriigiti, kuna koostatud prognoosis on võetud arvesse juba
tehtud vabastamisi ja 2021. aasta eelarveprojekti koostamise ajaks tuvastatud vabastamisi.
Põhimõtteliselt on vabastamisi prognoositud kogu programmitöö perioodi jaoks. Kuna enamiku
programmide ja meetmete puhul kulukohustuste automaatse vabastamise reegel puudub, oleks
kulukohustuste vabastamise aastate kaupa esitamine ülimalt spekulatiivne. Et hinnata vabastamiste
mahtu ainult 2025. aastani, jagati kulukohustuste prognoos osadeks proportsionaalselt asjaomaste
aastaste maksetega.
Eraldi prognoos on tehtud 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta –
selles võetakse arvesse 2007.–2013. aasta programmide sulgemisel saadud kogemusi.
Kulukohustuste vabastamise prognoosi ajakohastatakse pärast seda, kui algab esimeste 2014.–
2020. aasta programmide sulgemine. Kui kulukohustuste vabastamise tegelik määr on väiksem, on
maksevajadused sellevõrra suuremad. Mis aastal täpselt kulukohustused vabastatakse, sõltub iga
riikliku programmi konkreetsest sulgemiskuupäevast. Arvestades kehtivat kulukohustuste
vabastamise reeglit n+3, jagunevad kulukohustuste vabastamised tõenäoliselt aastatele 2024–2026.
Kuna käesolev aruanne hõlmab üksnes 2024. ja 2025. aastat, võib eeldada, et sellesse perioodi jääb
ligikaudu kaks kolmandikku kõigist 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
kulukohustuste vabastamistest.
Eelmise aasta aruandega võrreldes suureneb 5 aasta kulukohustuste hinnanguline vabastamine
ligikaudu 1 miljardi euro võrra. See kombineeritud mõju tuleneb 2014.–2020. aasta programmide
kulukohustuste vabastamise prognoositavast suurenemisest rubriikides 1b ja 2 (2,5 miljardit eurot
rohkem) ja vähenemisest muudes artiklites (1,5 miljardit eurot vähem).
2014.–2020. aasta rubriigiga 1b seotud suurenemine on ühe lisa-aasta (2025) lisamise mehaaniline
mõju, kuna eelmise aasta aruanne seda aastat ei hõlmanud. Sarnaselt vabastatakse 2014.–
2020. aasta rubriigi 2 kulukohustused hiljemalt aastal 2025, kuna vastavad sulgemismaksed peaksid
olema selleks ajaks lõppenud.
2014.–2020. aasta rubriikidesse 1a, 3 ja 4 kuuluvate programmide puhul tuleneb vähenemine
kombineeritud mõjust, mida avaldab järgmiste aastate eelduste ajakohastamine 2021. aasta
eelarveprojekti järgi ja aruandlusperioodi muutumine ühe aasta võrra. Aastal 2019 vabastati
nimetatud kolmes rubriigis 2014. aasta eelsete programmide kulukohustusi 1,3 miljardit eurot ja see
summa praeguses prognoosis enam ei kajastu.
2.3.2. Täitmata kulukohustuste taseme muutumine
Täitmata kulukohustuste (RAL, reste à liquider) kogunemine on loomulik, arvestades ELi eelarve
täitmist liigendatud assigneeringutega ja ELi eelarve mahu nominaalset suurenemist aastate
jooksul. Aruandeperioodi alguseks prognoositav täitmata kulukohustuste summa on umbes 308
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miljardit eurot. Võrdluseks oli 2020. aasta lõpu täitmata kulukohustuste prognoos eelmise aasta
aruandes 303 miljardit eurot.
See täitmata kulukohustuste prognoosi muutus tuleneb mitmetest asjaoludest. 2019. aasta lõpuks oli
täitmata kulukohuste tegelik summa 294 miljardit eurot7. Praeguse seisuga on 2020. aasta eelarves
– sealhulgas paranduseelarve projektis nr 6 esitatud tugevdustest tulenevalt – kulukohustusi 184
miljardit eurot, samas kui maksete summa on 161,5 miljardit eurot. Selle tulemusena lisanduks
2020. aastal täiendavalt 22 miljardit eurot täitmata kulukohustusi. Arvestades prognoositavat
ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kiirendamist, mille toovad kaasa algatused CRII
ja CRII+, võib 2020. aastal tekkida täiendavaid maksevajadusi summas 8–10 miljardit eurot. Et
arvutada täitmata kulukohustuste summat aasta lõpu seisuga, eeldatakse, et 2020. aasta jooksul
lisandub eelarvesse täiendavaid makseid summas 8 miljardit eurot. Tegelikku lisavajadust saab
siiski mõõta alles pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud oma prognoosid ESI fondide
rakenduskavade täitmise kohta, mille tähtpäev on 31. juuli 2020.
2025. aasta lõpuks prognoositakse täitmata kulukohustuste summaks umbes 292 miljardit eurot,
mis tähendab viie analüüsitud aasta jooksul 5 %-list nominaalset vähenemist. Täitmata
kulukohustuste mahu aastane muutumine ei ole ühtlane, kuna see kõigub olenevalt aasta maksete
suhtest aasta kulukohustustesse. Vastavalt komisjoni ettepanekule 2021.–2027. aasta mitmeaastase
finantsraamistiku kohta oleks 2021.–2025. aasta maksete ülemmäär kulukohustuste ülemmäärast
pisut suurem. Selle põhjuseks on maksete kiirendamine uue programmiperioodi esimestel aastatel
tulenevalt ELi eelarvest toetatavast COVID-19le reageerimisest. Aastateks 2023–2025
maksevajaduste vähenemist ei prognoosita ning põhjuseks on peamiselt uute programmide
ühissätete määruse kohase esimese automaatse vabastamise ning 2014.–2020. aasta Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide viimase osamakse n+3 vabastamiseesmärgi ja nende
programmide sulgemise kombinatsioon. Kokkuvõttes ületaksid maksed aruandes käsitletud viiel
aastal kulukohustuste summat umbes 6,6 miljardi euro võrra. Koos samaks perioodiks
prognoositava kulukohustuste vabastamisega tooks see kaasa täitmata kulukohustuste
kasvusuundumuse muutumise.
2.4. Tulud
ELi eelarvet rahastatakse omavahenditest ja muudest tuludest. Eelarve rahastamiseks vajamineva
omavahendite kogusumma määrab kogukulu, millest on lahutatud muud tulud. Samamoodi põhineb
ELi eelarve 2021.–2025. aasta tulude prognoos põhimõttel, et kuludele peavad vastama tulud; seega
peab kogutulu võrduma kogukuluga.
Alates 2021. aastast teeb Ühendkuningriik vastavalt väljaastumislepingule (V osa) makseid ELi
eelarvesse proportsionaalselt 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja eelnenud
finantsperspektiivide (2020. aasta lõpuks täitmata) kulukohustustega, millele lisanduvad
pensionikohustused ja finantsarvelduse muud komponendid. Ühendkuningriigi maksed vastavad
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tema osale nimetatud kohustuste rahastamisest. Need kuuluvad ELi eelarves „muude tulude“ alla, st
tegemist ei ole liidu omavahenditega.
ELi omavahendite kogusumma ei või ühelgi aastal ületada omavahendite ülemmäära. Komisjon on
teinud ettepaneku suurendada seda ülemmäära alates 2021. aasta 1. jaanuarist 1,40 %-ni ELi
liikmesriikide kogurahvatulust, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumisest ja COVID-19
pandeemiaga kaasnevast majanduslangusest tingitud omavahendite nimisumma mehaanilist
vähenemist praeguse ülemmäära juures, mis on 1,20 % liidu kogurahvatulust. Kuni uue
omavahendeid käsitleva otsuse jõustumiseni jätkatakse praeguse ülemmäära kohaldamist.
1,20 % liidu kogurahvatulust moodustab 2021. aastal nimisummas 168 miljardit eurot. Selle
summa juures oleks omavahendite ülemmäära ja kavandatava maksete ülemmäära vahe vaid 2,4
miljardit eurot. Õiguslikel põhjustel ei või mitmeaastase finantsraamistiku maksete assigneeringute
ülemmäär ületada omavahendite ülemmäära ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest
tulenevalt on vaja lisaks säilitada ohutuspuhver. Komisjon on teinud ettepaneku suurendada
omavahendite ülemmäära järgmiseks perioodiks 1,40 %-ni ELi kogurahvatulust ning on väga
oluline, et uus omavahendeid käsitlev otsus võetaks vastu ja liikmesriigid kinnitaksid selle oma
põhiseaduslike nõuete kohaselt enne 2020. aasta lõppu. Kuni uue omavahendite ülemmäära
ametliku jõustumiseni peab 2021. aasta maksete ülemmäär vastama praegustele piirangutele.
Samas määravad tegeliku omavahendite vajaduse kavandatavad maksed, millest on lahutatud
prognoositavad muud tulud, mitte aga mitmeaastase finantsraamistiku maksete ülemmäär. Aastal
2021 on eelarve rahastamiseks vajalike omavahendite summa hinnanguliselt 155 miljardit eurot.
Seega jääks praeguse 1,20 % omavahendite ülemmäära juures tegelikult 13 miljardit eurot varu ELi
tingimuslike kohustuste ja muude ettenägematute vajaduste katmiseks.
3.

PROGNOOSI EELDUSED
3.1. Konkreetsed eeldused peamiste kuluelementide kaupa
3.1.1. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014–2020 ja ühtekuuluvuspoliitika
fondid 2021–2027

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta maksete prognoosi esitamisel
võetakse arvesse varasemat vahemaksete taotluste suhet kogu rahastamispaketi suurusesse. Iga
fondi puhul kasutatakse eri makseprofiile. Lisaks on arvesse võetud koroonaviiruse pandeemiale
reageerimise ettepanekutes sisalduvate maksete mõju (vt punkt 2.2. „2021. aasta eelsete
kulukohustustega seotud maksed“).
Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 prognoositavad maksed sõltuvad selle poliitika
rakendamise põhiparameetritega seotud eeldustest, mis on osaks käimasolevatest läbirääkimistest
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle. Praegune prognoos põhineb parameetritel, mille
aluseks on läbirääkimiste praegune seis (0,5 % eelmakseid arveldatakse 2021–2026 igal aastal
programmide sulgemisel, kinnipidamise määr 5 %, ilma tulemusreservita). Vahemaksete nõuete
profiilide prognoosimisel on arvestatud kulukohustuste vabastamise reegli n+2 järkjärgulist
kasutuselevõttu, nagu seda on muudetud, et võimaldada kulukohustuste esimeste osamaksete puhul
teatavaid erandeid. Nende parameetrite edasine muutmine käimasolevate läbirääkimiste käigus
mõjutaks 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondidega seotud makseid.
3.1.2. Otsetoetused ja turumeetmed ühise põllumajanduspoliitika raames
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Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi assigneeringud on peamiselt liigendamata ja enamik neist,
mis on seotud otsetoetustega põllumajandustootjatele, hüvitatakse tavaliselt liikmesriikidele
järgmise eelarveaasta esimeste kuude jooksul.
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi puhul on arvestatud maksete varasemaks ehk 2021. aastasse
toomist tulenevalt ettepanekust maksta ELi COVID-19-le reageerimise meetmete raames
põllumajandustootjatele ühekordset kindlasummalist sissetulekutoetust.
3.1.3. Muud programmid ja fondid
Kõigi muude kuluartiklite (nt teadusuuringud ja innovatsioon, suuremahulised taristuprojektid,
sise- ja välispoliitika) praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga lubatud kulukohustustele
vastavate maksete prognoosid põhinevad 2021. aasta eelarveprojektil ja sellele lisatud üksikute
eelarveridade maksegraafikutel.
Eelmise aasta prognoosiga võrreldes ei ole muudetud eeldusi, mida kasutati kuluprogrammide uue
põlvkonnaga seotud maksevajaduste hindamisel. Aastaste maksevajaduste arvutamisel on kasutatud
10 aasta statistilisi andmeid vastavate praeguste programmide ja nende 2007.–2013. aasta eellaste
tegeliku rakendamise kohta. Eellasteta programmide puhul põhineb maksete prognoos samalaadsel
tegevusel, mida on kohandatud uute programmide iseärasustele. Samas on selle aasta prognoosi
jaoks ajakohastatud iga programmi kulukohustuste assigneeringuid, mille alusel makseid
prognoositakse, et võtta arvesse komisjoni muudetud ettepanekut järgmise mitmeaastase
finantsraamistiku kohta.
3.1.4. Haldus
Halduskulud (2021.–2027. aastal rubriik 7) põhinevad liigendamata assigneeringutel; rubriigi 7
kavandatavad kulude ülemmäärad aastatel 2021–2025 on maksetega täielikult kaetud.
Sama kehtib ka detsentraliseeritud asutuste toetuste kohta, mida rahastatakse haldusrubriigist
väljaspool.
3.2. Tulude prognoosimise eeldused
3.2.1. Kohaldatavad õigusaktid
Oma 2018. aasta ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus omavahendite süsteemi kohta8 on komisjon
välja pakkunud uued liidu omavahendite eeskirjad. Uue otsuse vastuvõtmine nõuab kõikide
liikmesriikide ühehäälset toetust ja riikide põhiseaduslike nõuete kohast heakskiitmist. Pärast uue
otsuse jõustumist kohaldatakse seda alates 1. jaanuarist 2021. Kui jõustumiskuupäev on 2021. aasta
jaanuarist hilisem, kohaldatakse otsust tagasiulatuvalt. Seetõttu põhineb käesolevas aruandes kogu
aruandlusperioodiks (2021–2025) esitatud tulude prognoos parameetritel, mis on esitatud komisjoni
2020. aasta ettepanekus võtta vastu uus nõukogu otsus omavahendite süsteemi kohta. 2021. aasta
eelarve projekti aluseks on aga praegu kehtiva 2014. aasta omavahendite otsuse9 parameetrid.
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COM(2018) 325 final, 2.5.2018, muudetud ettepanekuga COM(2020) 445 final, 28.5.2020.
Nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, 2014/335/EL, Euratom: ELT L 168, 4.6.2014, lk
105.
9
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3.2.2. Traditsioonilised omavahendid
Prognoosi kohaselt suureneb tollimaksude laekumine perioodil 2022–2025 samas tempos iga
liikmesriigi nominaalse kogurahvatuluga, arvestatuna 2021. aasta eelarves kavandatud tollimaksude
brutosumma10 tasemelt.
Käesolevas aruandes prognoositud tulude puhul on arvestatud, et liikmesriigid peavad
sissenõudekuludena kinni 10 % tollimaksudest vastavalt komisjoni ettepanekule võtta vastu
nõukogu otsus omavahendite süsteemi kohta11. Võrdluseks: praegune määr on 20 %. Uue määra üle
peetakse läbirääkimisi osana mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 paketist.
Kinnipidamismäära võimalik suurendamine võrreldes komisjoni ettepanekuga vähendaks
traditsiooniliste omavahendite summat ning seda tuleks tasakaalustada riikide sissemaksete
suurendamisega.
3.2.3. Riikide osamaksed ja tulu uutest omavahenditest
Tulude ja prognoositavate kulude vahe kaetakse riikide osamaksetega (mille moodustavad
kogurahvatulul põhinevad omavahendid ja käibemaksupõhised omavahendid) ning potentsiaalsete
uute omavahenditega.
Komisjon tegi 2018. aasta mais ettepaneku mitmekesistada tuluallikaid uute omavahenditega, mis
aitaksid saavutada ELi prioriteete muu hulgas kliimamuutuste, ringmajanduse ja õiglase
maksustamise vallas. Nimetatud uute omavahendite hulka kuuluvad heitkogustega kauplemise
süsteemiga seotud tulu, ringlusse võtmata plastpakendijäätmete koguse alusel arvutatavad riiklikud
osamaksed ning äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil põhinevad vahendid.
Lisaks teatas komisjon, et kavatseb ajavahemikul 2021–2027 teha edasisi ettepanekuid täiendavate
uute omavahendite kohta12.
Riikide osamaksete täpne suurus ja uutest omavahenditest saadav tulu selguvad alles siis, kui
liikmesriigid on järgmise pikaajalise eelarve ja omavahendite süsteemi suhtes kokku leppinud.
3.2.4. Muud tulud
ELi eelarve muud tulud on tavapäraselt töötajate sissemaksed, institutsioonide haldustegevusest
saadav tulu, liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed, viivisintressid ja
trahvid, laenutehingutest laekuv tulu ning mitmesugused tulud, sealhulgas eelmiste aastate
ülejäägid. Tulenevalt nende olemuslikust muutlikkusest on enamikku neist komponentidest raske
prognoosida. Seetõttu on eeldatud, et 2020. aasta eelarves sisalduv summa (st 2 miljardit eurot)
püsib aruandega hõlmatud perioodil (2021–2025) nimiväärtuses muutumatuna.
Alates 2021. aastast kuuluvad lisaks eespool nimetatuile ELi eelarve muude tulude hulka ka
Ühendkuningriigi väljaastumislepingust tulenev osamakse täitmata kulukohustuste ja

10

Sealhulgas tollimaksud, mille Ühendkuningriik kehtestab novembris ja detsembris 2020 ning mille Ühendkuningriik
peab määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10 lõike 1 kohaselt tasuma alles vastavalt 20. jaanuaril 2021 ja
22. veebruaril 2021. Väljaastumislepingu artikli 136 lõike 1 ja lõike 3 punkti b kohaselt loetakse need tollimaksud
2021. aasta puhul endiselt omavahenditeks.
11
COM(2018) 325 final, 2.5.2018, muudetud ettepanekuga COM(2020) 445 final, 28.5.2020.
12
COM/2020/442 final, 27.5.2020
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pensionikohustuste katteks ning vajadusel muud finantsarvelduse komponendid13. 2021. aasta
eelarveprojektis kavandatud rahastamine hõlmab ka Ühendkuningriigi osamakset.
Ühendkuningriigi osamakse mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ja eelnenud
finantsperspektiivide14 täitmata kulukohustuste katteks määratakse kindlaks, kohaldades
Ühendkuningriigi esialgset osa (mis on määratletud15 protsendina, mille arvutamiseks jagatakse
aastatel 2014–2020 Ühendkuningriigi kättesaadavaks tehtud omavahendid nende omavahenditega,
mille kõik liikmesriigid ja Ühendkuningriik on teinud kättesaadavaks sel perioodil) ajavahemikul
2021–2025 igaks aastaks prognoositava täitmata kulukohustuste maksete taseme suhtes.
Ühendkuningriigi iga-aastase osamakse puhul arvestatakse väljaastumislepingu artiklis 148
sätestatud makse-eeskirju.
Pensionikohustustega seoses tehtavate maksete summasid pole võimalik prognoosida, kuna
osamakse määratakse igal aastal tegelike hüvitisesaajate, omandatud töösuhtejärgsete õiguste ja
muude spetsiifiliste elementide järgi, mis on sätestatud väljaastumislepingu eelnõu artiklis 142.
Erandiks on artikli 142 lõikes 5 märgitud pensionikohustus, mille esialgne summa on kindlaks
määratud ja sisaldub Ühendkuningriigi 2021.–2025. aasta osamakses.
4.

JÄRELDUSED

Selle aasta prognoosiaruanne hõlmab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (mille üle alles
peetakse läbirääkimisi) esimest viit aastat. Seetõttu on makseprognooside aluseks komisjoni
2020. aasta mais esitatud muudetud ettepanek järgmise finantsraamistiku kohta, aga ka
programmide tugevdamine 2020. aastal, nagu on ette nähtud koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatuste (CRII ja CRII+) pakettide ning paranduseelarvete nr 1 ja nr 2 ning
paranduseelarve projektiga nr 6.
Neist ettepanekutest lähtuvalt suurenevad võrreldes eelmise aasta prognoosidega maksed uue
programmiperioodi esimestel aastatel ning ületavad kavandatavaid kulukohustuste ülemmäärasid.
See võimaldab muuta täitmata kulukohustuste kasvusuundumust. Komisjoni ettepanekute järgi
väheneks täitmata kulukohustuste maht 2025. aasta lõpuks 5 % võrra.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 2021. aasta maksetele. Ühtekuuluvuspoliitika eelmaksemäärade
suurenemisel oleks maksevajadustele vahetu mõju. Samas ei saa enne praeguse omavahendite
ülemmäära (1,20 % kogurahvatulust) ametlikku uuega asendamist suurendada 2021. aasta maksete
ülemmäära üle komisjoni ettepanekus märgitu ning selle otseseks tagajärjeks oleks tasumata
maksete ebaloomulik kuhjumine.

13

Kõik Ühendkuningriigi osamakse komponendid on märgitud väljaastumislepingu artiklis 148. Arvutused hõlmavad
vaid Ühendkuningriigi osamakse neid komponente, mille summasid on praegu võimalik kindlaks määrata, nimelt
Ühendkuningriigi esialgset osamakset 2021. aastale eelnevate täitmata kulukohustuste ja pensionikohustuste katteks
vastavalt väljaastumislepingu artikli 142 lõikele 5.
14
Erandiks on täitmata kulukohustused, mis tulenevad 2020. aasta eelarve paranduseelarve projektist nr 6.
15
Ühendkuningriigi osa on kindlaks määratud väljaastumislepingu artikliga 139.
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1. lisa
Tabel 1. ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos 2021–2025

Miljardites eurodes, jooksevhinnad

Komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta
Projekt 2021
2022
2023
2024
2025

VAHENDITE VÄLJAVOOL
Kulukohustuste ülemmäär

164,9

167,1

171,8

176,1

181,4

Maksete ülemmäär

165,6

170,1

174,5

178,0

181,6

Kulukohustuste assigneeringud

163,1

167,1

171,8

176,1

181,4

Maksete assigneeringud
millest 2021. aasta eelsete kulukohustustega seotud
maksed
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond

161,8

170,1

174,5

178,0

181,6

97,2

82,3

52,0

32,6

18,4

13,4

8,8

6,4

4,6

3,8

2. Ühtekuuluvus ja väärtused
millest 2a. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne
ühtekuuluvus
3. Loodusvarad ja keskkond

57,5

49,9

28,7

22,4

10,7

56,6

49,3

28,4

22,3

10,7

15,9

14,2

9,0

1,0

1,0

millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

4. Ränne ja piirihaldus

1,5

1,0

0,5

0,3

0,1

5. Vastupanuvõime, julgeolek ja kaitse

1,3

0,7

0,6

0,2

0,1

6. Naabrus ja maailm

7,6

7,7

6,7

4,2

2,6

7. Euroopa avalik haldus
millest 2021.–2025. aasta kulukohustustega seotud
maksed*
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,7

87,8

122,5

145,4

163,2

4,2

12,4

14,7

17,0

18,5

5,1

7,2

28,7

42,7

55,5

2. Ühtekuuluvus ja väärtused
millest 2a. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne
ühtekuuluvus
3. Loodusvarad ja keskkond

2,1

2,5

22,8

35,0

46,8

40,4

47,1

54,5

56,6

56,9

millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused

40,1

41,1

41,5

41,9

41,7

4. Ränne ja piirihaldus

1,2

2,8

3,4

3,7

4,2

5. Vastupanuvõime, julgeolek ja kaitse

0,5

1,3

1,6

1,9

2,4

6. Naabrus ja maailm

2,8

5,7

8,0

11,4

13,2

7. Euroopa avalik haldus

10,4

11,2

11,7

12,1

12,4

Muud erivahendid**

1,7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Maksete assigneeringud kokku, sh erivahendid

163,5

170,1

174,5

178,0

181,6

VAHENDITE SISSEVOOL
Omavahendite ülemmäär protsentides ELi
kogurahvatulust
Omavahendite ülemmäär miljardites eurodes***

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

196,0

202,9

210,1

217,8

223,9

Omavahendid kokku****:
millest traditsiooniliste omavahendite netosumma
millest riikide osamaksete ja uute omavahendite
osa****
Muud tulud (sh Ühendkuningriigi esialgne osamakse)

154,6
19,7

157,4
19,9

164,8
20,6

171,2
21,4

176,6
22,0

134,8

137,4

144,1

149,8

154,6

8,9

12,7

9,7

6,8

4,9

Kogutulu

163,5

170,1

174,5

178,0

181,6

* 2022–2025: Iga rubriigi kogusummasse, mis on esialgu jaotatud proportsionaalselt rubriikide koguvarudesse, on
lisatud maksed varu võimalikuks kasutamiseks.
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** Järgmised summad vastavad 2021. aasta eelarveprojektis ette nähtud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa
Fondi, Solidaarsusfondi ja hädaabireservi maksetele. Nende erilise olemuse tõttu saab kõnealuste rahastamisvahendite
kasutamist prognoosida vaid 2021. aastani.
Nimetatud rahastamisvahendite assigneeringuid arvestatakse väljaspool vastavate varude arvutamiseks kasutatavaid
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid. Sama kehtib ka paindlikkusinstrumendiga seotud assigneeringute puhul.
*** Arvutatuna värskeima majandusprognoosi alusel EL 27 kogurahvatulu kohta aastatel 2021–2025.
**** Traditsiooniliste omavahendite puhul on arvestatud, et sissenõudmiskuludena peetakse kinni 10 %. Liikmesriikide
sissemaksed hõlmavad kogurahvatulul põhinevaid ja reformitud käibemaksupõhiseid omavahendeid ning uusi
omavahendeid, mis sisalduvad komisjoni ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta.

Tabel 2. Kulukohustuste prognoositav vabastamine aastatel 2021–2025

miljardites eurodes, jooksevhinnad
Kulukohustuste vabastamine

2021–2025

1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond

-1,0

2. Ühtekuuluvus ja väärtused

-5,1

millest: majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

-5,0

3. Loodusvarad ja keskkond

-2,1

4. Ränne ja piirihaldus

-0,6

5. Vastupanuvõime, julgeolek ja kaitse

-0,1

6. Naabrus ja maailm

-0,1

7. Euroopa avalik haldus

0,0
KOKKU

-9,0

* Kulukohustuste vabastamist ei kavandata seoses mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ettepanekus kavandatud
kulukohustustega.

Tabel 3. Täitmata kulukohustuste kogusumma muutus 2021. ja 2025. aasta vahel

miljardites eurodes, jooksevhinnad

Täitmata
Kulukohustuste kulukohustused
vabastamine
2025. aasta
lõpus

Täitmata kulukohustused
2020. aasta lõpus*

Kulukohustused
2021–2025

Maksed 2021–
2025

a)

b)

c)

d)

(a+b-c+d)

307,9

859,4

866,1

-9,0

292,3

millest:
Mitmeaastane
finantsraamistik 2014–
2020
307,9
Ei kohaldata
282,6
-9,0
16,3
Mitmeaastane
finantsraamistik 2021–
2027
Ei kohaldata
859,4
583,5
275,9
* Täitmata kulukohustused ei sisalda sihtotstarbelisest välistulust tekkinud täitmata kulukohustusi.
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