Otsustav samm ELi

kulude ümberkorraldamiseks

Investeeringud majanduskasvu n i n g
uutesse ja parematesse töökohtadesse
Jõudmine teadmuspõhise majanduseni

ELi 2006. aasta eelarve
Tänapäeva vajadustele vastamine
Eelduste loomine tulevikuks

Kodakondsus
Euroopa turvalisemaks elukohaks muutmine

Konkurentsivõime
Investeerimine majanduskasvu ja
parematesse töökohtadesse

Ühtekuuluvus
Järelejõudmine jõukamatele piirkondadele
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39%

11%

121 miljardit
eurot

36%

ELi 2006. AASTA EELARVE ARVUDES

FAKTE ELi EELARVE KOHTA

ELi eelisvaldkondade kulude prognoos
(miljardites eurodes)

ELi eelarve ei saa olla puudujäägis

2006. aasta
eelarve

Muutus võrreldes
2005. aastaga

7.9
0.7
4.2
1.2
1.1

4.4%
7.8%
4.1%
3.3%
5.7%

Ühtekuuluvus ja jõukus, sealhulgas
Piirkondlik areng
Ühtekuuluvusfond – investeeringud keskkonna ja
transpordi valdkondades
Tööhõive ja sotsiaalküsimused

39.8
21.9

4.5%
2.6%

6.0
11.7

17.5%
3.0%

Loodusvarad, sealhulgas
Keskkond
Põllumajandus, sealhulgas
Maaelu arendamine
Otsetoetused ja turumeetmed
Tervishoid ja tarbijakaitse
(loomade heaolu ja taimetervis)
Kalandus

56.3
0.2
54.8
11.8
42.9

4.4%
4.2%
4.4%
11.6%
2.6%

Konkurentsivõime, sealhulgas
Haridus ja koolitus
Teadusuuringud
Infoühiskond
Energeetika ja transport

1%

ELi eelarve läheb igale inimesele maksma vähem kui
0,70 eurot päevas

(Mõned näited, % SKTst)
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4.6%
2.0%

Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus, sealhulgas
Vabadus, turvalisus ja õigus
Kodakondsus (sealhulgas kultuur, tervishoid ja
tarbijakaitse, tööhõive ja sotsiaalküsimused)

1.1
0.5

4.5%*
0.1%
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10.4%*
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EL rahvusvahelise partnerina, sealhulgas
Välissuhted (nt koostöö Aasia, Ladina-Ameerika,
Vahemere maadega, abi inimõiguste rikkumise
ohvritele)
Koostöö Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
(AKV) riikidega
Laienemine
Humanitaarabi

8.3

9.5%

0

3.2

8.9%

1.0
2.1
0.5

5.5%
16.4%
0.0%

Haldus, sealhulgas
Euroopa Komisjon
Muud institutsioonid

6.7
3.1
2.5

5.8%
6.6%
5.3%

Kompensatsioonid uutele ELi riikidele

1.1

-17.7%**
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Euroopa seisukohtade kaitsmine
maailma areenil
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121.2

ELi halduskulud: palju väiksemad, kui arvate!
Arvamusküsitluste kohaselt on veerand inimestest (eksi) arvamusel, et suurem
osa ELi eelarvest kulutatakse haldusele. Tegelikult on liidu halduskulud 2006.
aastal kokku 6,7 miljardit eurot, mis on alla 6% ELi kulutustest.

4.5%

* Ei ole arvestatud teatavaid uutele ELi liikmesriikidele ettenähtud üleminekufonde, mille suuruseks 2006. aastal
on ühinemislepingutes määratud 77 miljonit eurot.
** Ühinemislepingutes kindlaks määratud summad.

KUST ELi RAHA TULEB?
Rahvusvaheline partner

ELi eelarve ei saa ületada kõikide ELi riikide
poolt kokkulepitud piirmäära, mis on 1,24%
liidu rahvamajanduse
kogutulust. See teeb iga
ELi kodaniku panuseks
0,70 eurot päevas.
Tegelik panus 2006.
aastal on vaid 0,65
eurot päevas.

Valitsemissektori tulu 2004. aastal

0.3
1.0

KOKKU

7%

Kõik kulud peavad olema kaetud ELi eelarve aastatuludega. ELi kavandatav tulu
2006. aastal ulatub 112 miljardi euroni, kuid erinevate poliitikavaldkondade
raames eraldatavad summad kokku on sellest veidi suuremad. Erinevus tuleneb
peamiselt ELi eelarvetavadest, mille kohaselt Euroopa Komisjon eraldab, st külmutab, kogu mitmeaastase projekti jaoks vajaliku summa esimesel projektiaastal. Tegelikud maksed tehakse mitmes jaos projektiperioodi jooksul.

Muud kulud, sealhulgas
halduskulud

Eelmiste aastate
kasutamata summad,
ELi töötajate maksed
jne (1%)

LISATEAVE
Tollimaksud, põllumajandussaaduste tollimaksud,
suhkrumaksud (13%)

Lisateave ELi tegevuse kohta:
http://europa.eu.int/pol/financ/index_et.htm
Tagasiside käesoleva trükise kohta: budget@cec.eu.int

Loodusvarad
Maaelu arendamise soodustamine
ja keskkonna kaitsmine (11%)

Ühtse määraga
maksed ELi riikide
rahvamajanduse
kogutulust (72%)

Ühtse määraga maksed
ELi liikmesriikide käibemaksubaasist (14%)

© Euroopa ühendused, 2006
Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.
Printed in Belgium.

ISBN-10 92-79-01080-8

KV-73-05-485-ET-C

Põllumajandus: Tootmise ajakohastamine
ja kõrge kvaliteedi tagamine (36%)

Tööhõive

Teadmuspõhine majandus

Teadusuuringud ja arendustegevus

NÄITED
–
SIHTVALDKONNAD

Maaelu arendamine

Tu r u p õ h i n e p õ l l u m a j a n d u s

Metsad Veeallikad

Kalandus

Maapiirkondade mitmekesistamine ja ajakohastamine
Hiljutised ümberkorraldused aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandust. 2006. aastal
suunatakse 655 miljonit eurot põllumajandusturgude otsetoetustest maaelu arendamisse. Maaelu
arendamise vahendid ulatuvad rohkem kui
11 miljardi euroni, mis viitab 11,6% tõusule võrreldes 2005. aastaga.

Teadusuuringud
(mlrd eurot)
5

+4.1%
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Teabelünga täitmine teabe jagamisega ELi riikide vahel võiks oluliselt vähendada terrorirünnakute (nagu Londoni ja Madridi rünnakud) ohtu ja aidata
neid ennetada. Terrorismivastast võitlust käsitleva katseprojekti eesmärk
on rakendada liidu ühiste jõupingutuste täit
potentsiaali ja teavet ning kiirendada tegevust ELi tasandil. 2006. aastal antakse selle
projekti raames 9 miljonit eurot liidu muude
jõupingutuste täiendamiseks asjaomases
valdkonnas.

Ohutu ja kvaliteetne toit

Looduslikud elupaigad

Nanotehnoloogia uuringud:
tibatillukesest saab tohutut kasu

ELi

Puhtam keskkond

Infoühiskond

Üleeuroopalised transpordi- ja energeetikavõrgud

Nanotehnoloogiaga luuakse nanomeetrites (üks miljondik millimeetrit) mõõdetavaid struktuure ja seadeldisi.
See tehnoloogia on juba muutnud pooljuhtide ja
meditsiiniseadmete tööstust ning laieneb muudesse
tööstusvaldkondadesse. Arvatakse, et asjaomase turu
väärtus ulatub peagi 6 miljardi euroni ainuüksi meditsiiniseadmete valdkonnas ja mitmesaja miljardi euroni
kogu valdkonnas.

Terrorismi ennetamine ja selle vastu võitlemine

LOODUSVARAD

2006

Keskkonnasõbralik tootmine

Laialdased teadusuuringud on üliolulised juhtpositsiooni hoidmiseks selles uues
valdkonnas, kus Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on eriti tegusad. 2006. aastal eraldab EL nanotehnoloogiat, intelligentseid materjale, uusi
tootmisprotsesse ja seadmeid käsitlevatele teadusuuringutele 387 miljonit
eurot, mis on 9% tõus võrreldes 2005. aasta 353 miljoni euroga.

2006. aastal on keskkonnasõbralikke tootmismeetodeid kasutavatele põllumajandustootjatele eraldatud üle 2,2 miljardi euro. Seda summat kasutatakse
kõnesolevate piirkondade looduskeskkonna säilitamiseks. Tootjad peavad
vastama keskkonnasõbraliku tootmise nõuetele vähemalt viie aasta jooksul, et
saada suurimat toetust 450-900 eurot hektari kohta aastas.

Kogemuste ja teadmiste jagamine hariduse
valdkonnas: programm „Socrates”

Looduse kaitsmine

Erasmuse stipendiumid
200

Liikuvus ja koostöövõrgustikud hariduse valdkonnas võimaldavad erinevatel asutustel ja inimestel suurendada 1 0 0
oma teadmisi ja kogemusi. 2006. aastaks eraldatud 383
50
miljoni euro abil soodustab ELi haridusprogramm
„Sokrates“ juurdepääsu piiriülesele haridusele Euroopas,
0
2004 2005 2006
toetab keeleõpet ning info- ja telekommunikatsioonitehÜliõpilased Õppejõud
noloogia kaasamist haridusse. Umbes pool sellest summast on suunatud programmile „Erasmus“, mis keskendub kõrgharidusele. Praegu osaleb programmis „Erasmus“ üheksa Euroopa
ülikooli kümnest. 2006. aastal kavatsetakse programmiga „Erasmus“ pakkuda
165 000 liikuvusstipendiumi üliõpilastele ja 23 500 õppejõududele.

Keskkond mõjutab otseselt Euroopa elukvaliteeti ja
seepärast eraldatakse sellele märkimisväärset rahalist
abi. Seda silmas pidades on EL loonud erikaitsealade
üleeuroopalise võrgustiku, mida tuntakse Natura
2000 nime all. Natura 2000, mille alla kuulub üle
18 500 piirkonna, katab ligikaudu Prantsusmaa territooriumi suuruse ala ning seda laiendatakse uutesse
ELi riikidesse.

HEAOLU KÕIGILE
Majanduskasv

Uued ja paremad töökohad

Jõukad piirkonnad

Integreeritud infrastruktuurid

Vähem jõukate piirkondade abistamine
keskkonna ja transpordi valdkonnas
2006. aastal eraldatakse Ühtekuuluvusfondist 6 miljardit
eurot 200 keskkonna- ja transpordiprojektile, et aidata
vähem jõukate riikide piirkondadel täita keskkonnanõudeid ja tõsta piirkondlikku konkurentsivõimet nende
piirkondade peamistele transpordivõrkudele juurdepääsu
parandamisega. Need projektid on seotud reoveepuhastite ja juurdepääsuteedega, mis ühendavad piirkondi
üleeuroopaliste võrkudega. Lihtsam juurdepääs turgudele vähendab transpordikulusid ja seega tõstab kohalike ettevõtete konkurentsivõimet.

Aasia tsunami – ülesehitustegevuse tugevdamine

Tervislike toitumisharjumuste säilitamiseks ja soodustamiseks eraldab EL 2006. aastal koolidele teatavate piimatoodete jagamiseks õpilastele 78 miljonit eurot. Abi antakse
kuni veerand liitri piima jaoks õpilase kohta päevas.

Rohkem kui aasta pärast tsunamit vajab Aasia endiselt taastamist ja ülesehitamist. Liit on algusest
peale juhtinud abi andmist ja seda jätkatakse ka
2006. aastal. Transpordi ja sotsiaalse infrastruktuuri
parandamine ning kogukondade ja äritegevuse taaselustamine kuuluvad ELi peamiste prioriteetide
hulka asjaomase piirkonna kiiremal taastamisel.
Seepärast suurendati ELi eelarves üldabi Aasiale
840 miljoni euroni. See kasv tuleneb peamiselt 180 miljonist eurost, mis
eraldati tsunami tõttu kannatanud piirkondade taastamiseks.

Te r v i s h o i d

Põhiõigused

Ta r b i j a k a i t s e

Vabadus

Noorsugu

Haridus

TERRORISM

Kodanikuaktiivsus

Ku l t u u r

Euroopa Arengufond

Võitlemine inimeste tervist ohustavate
loomahaigustega

Lisaks ELi eelarvest eraldatavale arenguabile haldab Euroopa Komisjon
ka Euroopa Arengufondi, mida ELi riigid
rahastavad otse arenguprojektide toetamiseks 77 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse
ookeani piirkonna (AKV) riigis. 2006. aastal on 3,5 miljardit eurot eraldatud projektidele haridus-, tervishoiu- ja transpordisüsteemide ümberkorraldamiseks, võlakergenduseks, maksebilansi probleemide lahendamiseks ja institutsionaalseks arenguks.

Suu- ja sõrataud, linnugripp ja hullulehmatõbi võivad
ohustada ELi kodanikke. 2006. aasta eelarves on
48 miljoni euro suurune hädaolukordade fond, et
aidata ELi riikidel hüvitada põllumajandustootjatele
tapetud loomad ja maksta loomakorjuste hävitamise,
vaktsineerimiskulude ning saastatud ruumide puhastamise ja desinfitseerimise eest.

ELi

etapp

Demokratiseerimine

Koolipiim tervete laste heaks

EUROOPA KODAKONDSUS
Tu r v a l i s u s

Ülesehitamine

Ühinemiseelne

Euroopa Liit toetab jätkuvalt Lääne-Balkani riikide
poliitilist stabiliseerimist ja majandusarengut. 2006.
aastal eraldab liit nendele riikidele 483 miljonit
eurot programmi CARDS abil (ühenduse rekonstruktsiooni-, arengu- ja stabilisatsiooniabi
programm), mis hõlmab peamiselt demokratiseerimisprotsessi, piirkondlikku koostööd ja majandusarengut.

Paremate töökohtade nimel: Euroopa Sotsiaalfond
Liit eraldab Euroopa Sotsiaalfondi kaudu 2006. aastal ligikaudu 11,6 miljardit
eurot paremate töökohtade ja töötingimuste edendamiseks. Nende
summadega toetatakse projekte, mille eesmärgiks on muu hulgas arendada
inimressursse, paremat integratsiooni töökohtadel ning meeste ja naiste
võrdõiguslikkust. Neid summasid kasutatakse ka koolitus- ja haridussüsteemide
ajakohastamiseks ja täiustamiseks.

DIALOOG

Lääne-Balkani riikide stabiliseerimine ja võimalik
liikmesus

LIFE-Loodus
• Alates 1992. aastast ELi
eelarvest 659 miljonit
eurot 900 projektile
koguväärtusega
üle
1,3 miljardi euro.
• 2006. aastal 73 miljonit
eurot umbes 67 projektile Natura 2000 piirkondade toetamiseks

(tuhandetes)
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