KOOSTÖÖKOKKULEPE

Hõlbustamaks riigieelarve seadusega eelarvenõukogule antud ülesannete täitmist ning korraldada
sellealast teabevahetust Rahandusministeeriumi ja eelarvenõukogu vahel,
on eelarvenõukogu, keda esindab eelarvenõukogu esimees Raul Eamets, ja Rahandusministeerium,
keda esindab rahandusminister Toomas Tõniste, (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlminud
käesoleva koostöökokkuleppe (edaspidi kokkulepe):
1. Majandusprognoose ja eelarvenõukogu arvamusi käsitlev teabevahetus
1.1. Rahandusministeerium tutvustab eelarvenõukogule riigi makromajandusprognoosi ja riigi
rahandusprognoosi enne nende avalikustamist.
1.2. Eelarvenõukogu edastab Rahandusministeeriumile oma arvamused riigi makromajandus- ja
rahandusprognoosi ning eelarvereeglite täitmise kohta enne nende avalikustamist.
2. Eelarvenõukogu arvamuse tõlgendamine hinnanguna riigi majandusprognoosi kohta
2.1. Riigieelarve seaduse § 4 lõike 1 kohaselt hindab eelarvenõukogu riigi makromajandus- ja
rahandusprognoose.
2.2. Pooled lepivad kokku, et eelarvenõukogu arvamuses esitatud positiivset hinnangut riigi
makromajandusprognoosi kohta võib tõlgendada prognoosi kinnitamisena (ingl endorsement)
sõltumatu organi poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 473/2013 artikli 2 lõike 1
punkti b mõistes.
2.3. Eelarvenõukogu sõnastab oma hinnangu riigi makromajandusprognoosi kohta viisil, mis
võimaldab üheselt mõista, kas prognoos on kinnitatud või mitte.
3. Eelarvenõukogu arvamuse andmine riigi eelarvestrateegias ja stabiilsusprogrammis
kajastatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta
3.1. Et eelarvenõukogu saaks esitada oma arvamuse valitsusele enne riigi eelarvestrateegia ja
stabiilsusprogrammi kinnitamist, edastab Rahandusministeerium eelarvenõukogule hiljemalt viis
tööpäeva enne riigi eelarvestrateegia valitsuses kinnitamise päeva riigi eelarvestrateegia
fiskaalraamistikku käsitleva peatüki kavandi, milles kirjeldatakse ka riigi eelarvestrateegias
sisalduvaid eeldatavaid valitsussektori eelarvepositsiooni mõjutavaid kulu- ja tulumeetmeid.
3.2. Lisaks punktis 3.1 nimetatud andmetele ja samaks tähtajaks edastab Rahandusministeerium
eelarvenõukogule vajalikud andmed iga keskvalitsuse juriidilise isiku kohta koos
Rahandusministeeriumi hinnanguga, kas juriidiline isik täidab riigieelarve seaduse 2. peatükis toodud
eelarvereegleid.
4. Eelarvenõukogu teavitamine korrigeerimismehhanismi kohaldamisest
Kui valitsus on otsustanud kohaldada riigieelarve seaduse paragrahvis 7
korrigeerimismehhanismi,
edastab
Rahandusministeerium
eelarvenõukogule
eelarvepositsiooni parandavate meetmete ülevaate.

ette nähtud
struktuurset
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5. Kokkuleppe kehtivus, muutmine ja täiendamine
5.1. Kokkulepe sõlmitakse tähtajatuna ja jõustub alates hetkest, kui mõlemad pooled on sellele alla
kirjutanud.
5.2. Kokkulepe ei loo pooltele juriidilisi kohustusi ega piira poolte volitusi õigusaktidest tulenevate
õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.
5.3. Pooled hindavad vähemalt kord kolme aasta jooksul kokkuleppe ajakohasust ning teevad sellesse
vajadusel muudatusi.

Pooled on allkirjastanud koostöökokkuleppe digitaalselt.
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