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Esipuhe
Euroopan unioni työskentelee joka päivä auttaakseen 500:aa miljoonaa EU:n
kansalaista toteuttamaan pyrkimyksensä. Uskon, että unioni voi edistää erittäin
kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden uudistumista sekä Euroopassa että
muualla maailmassa. Tätä varten tarvitsemme talousarvion, joka on innovatiivinen.
Talousarvion, joka vastaa globalisaation tuomiin uusiin realiteetteihin. Talousarvion,
joka vastaa tämän päivän haasteisiin ja luo huomisen mahdollisuuksia.
Tämä on innovatiivinen talousarvio. Kehotankin katsomaan perinteisten otsakkeiden
taakse ja keskittymään siihen, kuinka talousarviolla voidaan saavuttaa yhteisesti
määrittelemämme Eurooppa 2020 -tavoitteet. Tämän vuoksi meidän on päästävä
eroon etuoikeuden tunteeseen perustuvasta kulttuurista, jossa eräät julkiset
viranomaiset katsovat voivansa käyttää varat miten haluavat. Nyt jokaisen
rahoituspyynnön on liityttävä selvästi yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja
painopisteisiin. Näin jokaisesta käytetystä eurosta tulee monikäyttöinen euro. Eurolla
voimme samanaikaisesti edistää koheesiota, lisätä energiatehokkuutta, taistella
ilmastonmuutosta vastaan, pyrkiä sosiaalisiin tavoitteisiin, lisätä työllisyyttä ja
vähentää köyhyyttä. Sillä voi olla huomattava vipuvaikutus monilla aloilla.
Kaikkialla Euroopassa hallitukset, yritykset ja perheet joutuvat harkitsemaan tarkasti,
miten ne käyttävät rahansa. On aika miettiä tarkkaan, missä voidaan säästää ja
missä olisi sijoitettava tulevaisuuteen. Meidän on oltava tiukkoja ja kuitenkin samalla
sijoitettava kasvuun Euroopassa.
Myös Euroopan unionin on elettävä varojensa mukaan ja samalla sijoitettava
tulevaisuuteen. Talousarviomme on suhteellisen pieni, vain noin 1 prosentti
Euroopan vauraudesta (suhteessa BKTL:oon) eli yksi viideskymmenesosa
jäsenvaltioiden talousarvioista. Meidän on varmistettava, että talousarviolla on suuri
vaikutus, ja käytettävä jokainen euro mahdollisimman hyödyllisesti.
Tänään me teemme näitä valintoja kaudelle 2014–2020.
Ehdottamamme EU:n talousarvio ei maksa veronmaksajille sen enempää kuin
nykyinenkään. Mutta se antaa vastineeksi enemmän. Uudistamme talousarviota ja
vähennämme eräiden alojen menoja, jotta voimme käyttää enemmän varoja
sellaisilla ensisijaisilla aloilla, joilla todella on merkitystä. Esitän kunnianhimoisen
talousarvion niille aloille, joilla Euroopalla voi olla ratkaiseva vaikutus. Se on
talousarvio, joka perustuu Euroopan laajuiseen näkemykseen, joka keskittyy aloihin,
joilla voimme hyödyntää synergiaetuja yhdistämällä varat, ja josta rahoitetaan toimia,
jotka tulisivat kalliimmiksi, jos jäsenvaltiot rahoittaisivat ne suoraan.
Uusi talousarvio on yksinkertaisempi, avoimempi ja oikeudenmukaisempi.
Ehdotamme talousarviota, jolla pystytään edistämään yksityistä rahoitusta.
Ehdotamme myös, että talousarvion rahoitustapaa muutetaan ja otetaan käyttöön
uusia rahoituslähteitä, jotka osittain korvaavat kunkin jäsenvaltion bruttokansantuloon
perustuvat maksuosuudet. Uskomme, että näin on perheiden ja hallitusten kannalta
parempi. Uusi talousarvio on aidosti eurooppalainen. Se on integraatiotalousarvio. Se
on talousarvio, jossa vältetään jäsenvaltioiden menojen päällekkäisyyksiä ja joka tuo
lisäarvoa niiden toimien synergiaetuina, joista voimme päättää EU:n tasolla ja joita ei
voida toteuttaa ilman tätä eurooppalaista panosta.
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Suuri osa talousarviosta kohdistuu työllistämiseen ja talouskasvuun Eurooppa 2020
-strategian mukaisesti, jolla edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.
Esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan energia-, liikenne- ja
tietotekniikka-alojen
puuttuvia
yhteyksiä
sisämarkkinoiden
yhtenäisyyden
lujittamiseksi ja idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välisten yhteyksien
perustamiseksi ja todellisen alueellisen koheesion luomiseksi kaikkien hyödyksi.
Talousarviosta investoidaan eurooppalaiseen taitotietoon lisäämällä koulutukseen
sekä tutkimukseen ja innovointiin tarkoitettuja määrärahoja. Nämä alat ovat
elintärkeitä Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta, jotta voimme luoda
huomisen työpaikkoja ja ideoita. Maailmassa, jossa kilpailemme muiden liittoutumien
kanssa, Euroopan kannalta parasta on yhdistää käytettävissä olevat resurssit, jotta
voimme toteuttaa erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden, joka täyttää
Eurooppa 2020 -strategian mukaiset tavoitteet. Koska taloutemme ovat entistä
enemmän toisistaan riippuvaisia, meidän kaikkien etujen mukaista on vahvistaa
jokaisen jäsenvaltion talouden elpymistä.
Samoin maatalouden määrärahat heijastavat todellista yhteistä strategisesti tärkeää
eurooppalaista politiikkaa, sillä yli 70 prosenttia rahoituksesta ei ole enää kansallista.
Lisäksi EU:n rahoitus tulee halvemmaksi kuin 27 kansallista maatalouspolitiikkaa.
Yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan turvallisten ja terveiden elintarvikkeiden
tuottamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja pienviljelijöiden saamien hyötyjen
lisäämiseksi. Se kuvastaa sitä, kuinka yhdellä eurolla voi ja täytyy edistää useita
tavoitteita.
Maailma kutistuu. Koska liittoutumat vaihtelevat ja useat maat kehittyvät nopeasti,
Euroopan on ponnisteltava lujemmin saadakseen äänensä kuuluville. Varoja, joilla
autetaan Eurooppaa toimimaan yhdessä muun maailman kanssa, lisätään. Samoin
lisätään rahoitusta naapurimaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja köyhimpien
maiden auttamiseksi annettujen sitoumusten täytäntöönpanoon. Jos meillä on nyt
vaikeaa, niillä on vielä vaikeampaa – koko ajan.
Solidaarisuus
heijastuu
kauttaaltaan
koko
talousarvioehdotuksestamme:
solidaarisuus köyhimpien jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa, solidaarisuus ratkaista
yhdessä muuttoliikkeisiin liittyvät haasteet, solidaarisuus energiavarmuuteen
liittyvissä asioissa ja solidaarisuus kolmansien maiden ihmisten kanssa.
Yleinen näkemys, että Eurooppa käyttää suurimman osan varoistaan virkamiehiin ja
rakennuksiin, on väärä. Nämä menot ovat todellisuudessa vain 6 prosenttia
talousarviosta. Uskon kuitenkin, että myös EU:n toimielinten olisi osoitettava
solidaarisuutta eurooppalaisten kanssa nyt kun tiukkoja kustannussäästöjä ja
tehokkuuden maksimointia vaaditaan kaikilla tasoilla. Tämän vuoksi hallintomenoja ei
lisätä, vaan EU:n henkilöstöä vähennetään 5 prosenttia seitsemän seuraavan vuoden
aikana.
Katson, että ehdotuksemme ovat kunnianhimoisia mutta vastuuntuntoisia. Teemme
leikkauksia eräillä aloilla ja lisäämme menoja painopistealoilla. Olemme vastustaneet
kiusausta tehdä pieniä muutoksia, jotka johtaisivat samanlaiseen talousarvioon.
Ennen kaikkea tavoitteemme on antaa Euroopan kansalaisten varoille vastinetta.
Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja komission on nyt yhdessä muunnettava
nämä ehdotukset sopimukseksi. Odotan, että ehdotuksista käydään monia vaikeita
väittelyjä seuraavien kuukausien aikana kaikin puolin todellisessa eurooppalaisessa
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hengessä. Uskon kuitenkin, että pääsemme sopimukseen kunnianhimoisesta ja
innovatiivisesta talousarviosta, jolla voi olla todellista vaikutusta ihmisten elämään.

Jose Manuel Durão Barroso
Euroopan komission puheenjohtaja

FI

3

FI

1.

TAUSTAA

Komission haasteena Euroopan unionin tulevaa talousarviota koskevien ehdotusten
valmistelussa on ollut löytää rahoitus yhä useammalle politiikanalalle, joilla EU voi saada
aikaan enemmän tuloksia keskittämällä toimet unionin tasolle. Syynä tähän on nykyinen
taloustilanne, jota leimaavat kansalliset julkisen talouden säästö- ja vakauttamistoimet. Tämän
pohjalta komissio on ehdottanut voimakkaasti yleiseurooppalaista talousarviota, jolla pyritään
vauhdittamaan Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa. Ehdotuksessa esitetään innovatiivisia
menoehdotuksia sekä uudenlaisia keinoja EU:n talousarvion rahoittamiseksi tulevaisuudessa.
Ehdotus saattaa vähentää suoraa vaikutusta kansallisiin talousarvioihin ja tehdä talousarviosta
aidosti eurooppalaisen.
Euroopan unioni on talous- ja finanssikriisin johdosta toteuttanut useita tärkeitä toimenpiteitä,
joilla parannetaan talouden ohjauksen ja hallinnan koordinointia ja tuetaan talouden
elpymistä. Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat todenneet, että EU:n jäsenvaltioiden
keskinäisriippuvuuden hallinnointi koordinoidun lähestymistavan avulla, joka määritetään
talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa, tuo selviä etuja. Seuraava rahoituskehys on
suunniteltu tukemaan tätä prosessia. Se tarjoaa Euroopan taloudelle pitkän aikavälin
suuntaviivat, jotka ulottuvat eräiden jäsenvaltioiden tämänhetkisiä julkisen talouden ongelmia
pidemmälle. EU:n talousarviossa ei ole kyse toimielinten vaan kansalaisten talousarviosta.
Talousarvio on kokonaisuudessaan pieni, ja sen määrärahat käytetään jäsenvaltioissa, jotta
niillä tuotetaan hyötyä koko Euroopan unionille ja sen kansalaisille. Talousarvio auttaa
osaltaan toteuttamaan EU:n kasvustrategiaa, koska sillä saadaan aikaan huomattavia
kannustinvaikutuksia, erityisesti jos se valjastetaan palvelemaan Eurooppa 2020 -strategiassa
asetettuja tavoitteita.
Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu muodostaa koko tämän ehdotuksen johtolangan.
Komissio esittää, että tutkimukseen ja innovointiin, koulutukseen sekä pk-yritysten
kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja lisätään. Lisäksi se ehdottaa sisämarkkinoiden
tarjoamien mahdollisuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä saattamalla sisämarkkinoiden
infrastruktuuri 2000-luvun vaatimuksia vastaavalle tasolle. Komissio ehdottaa yhteisen
maatalouspolitiikan resurssien tehokkaampaa käyttöä, jotta sillä ei pelkästään varmistettaisi
korkealaatuisten elintarvikkeiden tuotanto, vaan myös edistettäisiin ympäristönsuojelua ja
ilmastonmuutoksen torjumista. Myös yhteisvastuullisuuden periaate leimaa koko ehdotusta:
yhteisvastuullisuus köyhimpien jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa keskittämällä suurin osa
koheesiopolitiikan menoista niiden tarpeisiin, yhteisvastuullisuus muuttoliikkeiden ja
katastrofien aiheuttamiin haasteisiin vastaamisessa, yhteisvastuullisuus energiavarmuuden
osalta sekä yhteisvastuullisuus kolmansien maiden asukkaiden kanssa, jotka tarvitsevat EU:n
tukea välittömien humanitaaristen tarpeiden täyttämiseen ja pitkäaikaiseen kehitykseen.
Komissio on samaa mieltä Euroopan parlamentin1 kanssa siitä, että ”jäsenvaltioiden väliset
nettosaldot painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla omien varojen järjestelmä on kehittynyt –
–, mikä on ristiriidassa EU:n yhteisvastuun periaatteen kanssa, horjuttaa yhteisön yhteistä
etua ja sivuuttaa pitkälti EU:n tuoman lisäarvon”. Komissio on ehdotuksia laatiessaan
pyrkinyt muuttamaan EU:n rahoitusta: tarkoituksena on siirtyä ensisijaisesti jäsenvaltioiden
bruttokansantuloon (BKTL) perustuvista rahoitusosuuksista kohti aidosti omilla varoilla
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2011 sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi
monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten.
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rahoitettavaa EU:n talousarviota. Tämä vastaa myös perussopimusten määräyksiä, joiden
mukaan talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan unionin omin varoin.
Laatiessaan ehdotusta seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi komissio on tarkastellut
nykyisten rahoitusvälineiden ja -ohjelmien vaikutuksia, kuullut laajalti sidosryhmiä2 sekä
analysoinut erilaisia vaihtoehtoja seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyviksi
välineiksi ja ohjelmiksi3.
2.

EHDOTETTU MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

Päättäessään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärästä komissio on ottanut
huomioon Euroopan parlamentin näkemyksen, jonka mukaan ”seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen jäädyttäminen vuoden 2013 tasolle – – ei ole toteuttamiskelpoinen
vaihtoehto – – [ja] seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten tarvitaan vähintään
5 prosentin lisäys”4. Lisäksi komissio on ottanut huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät5,
joiden mukaan ”tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä otetaan huomioon
vakauttamistoimet, joita jäsenvaltiot ovat toteuttamassa alijäämän ja velan saattamiseksi
kestävämmälle uralle. Eri toimielinten tehtävät huomioon ottaen ja pitäen mielessä tarpeen
saavuttaa Euroopan unionin tavoitteet – – [on varmistettava,] että näitä toimia edistetään
asianmukaisesti Euroopan tason varojen käytöllä.”
Komissio on vakuuttunut siitä, että EU:n tason varainkäytöllä saadaan aikaan lisäarvoa.
Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen menot ovat vain hieman yli 1 prosentti suhteessa
EU:n BKTL:oon. Euroopan parlamentin ja neuvoston usein esittämät yleiseurooppalaiset
tarpeet huomioon ottaen kyseessä on pieni summa. Komissio ehdottaa rahoituskehystä, jonka
sitoumukset ovat 1,05 prosenttia ja (EU:n talousarviosta katettavat) maksut 1 prosentti
suhteessa BKTL:oon. Lisäksi rahoituskehyksen ulkopuolelta voidaan ottaa 0,02 prosenttia ja
talousarvion ulkopuolelta 0,04 prosenttia kattamaan mahdollisia menoja, jolloin
kokonaismääräksi saadaan 1,11 prosenttia. Tämä käsittää määrät, joilla on tarkoitus vastata
(ennakoimattomiin) kriiseihin ja hätätilanteisiin, kuten humanitaarisiin toimiin, sekä menot,
jotka rahoitetaan jäsenvaltioiden tapauskohtaisilla maksuilla (esim. Euroopan kehitysrahasto,
jonka jakoperuste poikkeaa EU:n talousarvion jakoperusteesta). Komissio on tässä
rahoituskehyksessä pyrkinyt löytämään sopivan tasapainon kunnianhimoisten tavoitteiden ja
käytännön asettamien rajoitusten välille ottaen huomioon budjettineuvottelujen ajankohdan.
Kuten yleensäkin monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla, komission ehdotus koskee tulevia
taloudellisia sitoumuksia. Lisäksi ehdotuksessa esitetään arvioitu maksuaikataulu
ennustettavuuden parantamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää tämänhetkisten julkisen talouden
vakauttamistoimien kannalta, jotka edellyttävät tiukkaa maksujen valvontaa seuraavan
rahoituskauden alkupuolella.
Komissio on päättänyt ehdottaa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014–2020:
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Ks. esimerkiksi yksityiskohtaiset tiedot kuulemismenettelystä, joka järjestettiin ennen EU:n
talousarvion kokonaistarkastelua, osoitteessa http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm.
Komission arvio vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen menopuolesta sekä
komission analyysi tämänhetkisten ehdotusten vaikutuksesta esitellään tarkemmin komission
yksiköiden valmisteluasiakirjassa SEC(2011) 868.
Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2011 sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi
monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten.
Eurooppa-neuvoston päätelmät 29. lokakuuta 2010.
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MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS (EU-27)

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT

(miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina)
Yhteensä
2018
2019
2020
2014-2020

2014

2015

2016

2017

64 696

66 580

68 133

69 956

71 596

73 768

76 179

490 908

50 468

51 543

52 542

53 609

54 798

55 955

57 105

376 020

57 386

56 527

55 702

54 861

53 837

52 829

51 784

382 927

42 244

41 623

41 029

40 420

39 618

38 831

38 060

281 825

3. Turvallisuus ja kansalaisuus

2 532

2 571

2 609

2 648

2 687

2 726

2 763

18 535

4. Globaali Eurooppa

9 400

9 645

9 845

9 960

10 150

10 380

10 620

70 000

5. Hallinto

8 542

8 679

8 796

8 943

9 073

9 225

9 371

62 629

6 967

7 039

7 108

7 191

7 288

7 385

7 485

50 464

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ
prosentteina suhteessa BKTL:oon

142 556
1,08 %

144 002
1,07 %

145 085
1,06 %

146 368
1,06 %

147 344
1,05 %

148 928
1,04 %

150 718
1,03 %

1 025 000
1,05 %

MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ
prosentteina suhteessa BKTL:oon

133 851
1,01 %

141 278
1,05 %

135 516
0,99 %

138 396
1,00 %

142 247
1,01 %

142 916
1,00 %

137 994
0,94 %

972 198
1,00 %

1. Älykäs ja osallistava kasvu
josta taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
2. Kestävä kasvu: luonnonvarat
josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet

josta toimielinten hallintomenot

RAHOITUSKEHYKSEN ULKOPUOLELLA
350
429
1 000
500
500

350
429
1 000
500
500

350
429
1 000
500
500

350
429
1 000
500
500

350
429
1 000
500
500

350
429
1 000
500
500

350
429
1 000
500
500

2 450
3 000
7 000
3 500
3 500

886
834

624
834

299
834

291
834

261
834

232
834

114
834

2 707
5 841

EKR: AKT-maat
EKR: MMA
Maailman ilmasto- ja biodiversiteettirahasto

3 271
46
p.m.

4 300
46
p.m.

4 348
46
p.m.

4 407
46
p.m.

4 475
46
p.m.

4 554
46
p.m.

4 644
46
p.m.

29 998
321
p.m.

RAHOITUSKEHYKSEN ULKOPUOLELLA YHTEENSÄ

7 815

8 583

8 306

8 357

8 395

8 445

8 416

58 316

150 371
1,13 %

152 585
1,13 %

153 391
1,12 %

154 725
1,12 %

155 739
1,11 %

157 372
1,10 %

159 134
1,09 %

1 083 316
1,11 %

Hätäapuvaraus
Euroopan globalisaatiorahasto
Solidaarisuusrahasto
Joustoväline
Maatalousalan kriisivaraus
ITER
GMES
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3.

EU:N TALOUSARVION RAHOITTAMINEN

Rahoituskehystä olisi uudistettava paitsi menojen painopisteiden ja niiden suunnittelun myös
EU:n talousarvion rahoittamisen osalta. Jälkimmäiseen on viime vuosina kohdistunut yhä
enemmän kritiikkiä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT-sopimus)
vahvistetaan alkuperäinen tavoite, jonka mukaan EU:n talousarvio olisi rahoitettava kokonaan
unionin omista varoista. Käytännössä yli 85 prosenttia EU:n rahoituksesta perustuu nykyään
kuitenkin tilastollisiin aggregaatteihin, jotka määräytyvät bruttokansantulon (BKTL) ja
arvonlisäveron (alv) pohjalta. Näitä pidetään yleisesti kansallisina rahoitusosuuksina, joita
jäsenvaltiot haluaisivat supistaa. Tämän takia nettomaksajat ovat alkaneet vaatia enemmän
vastinetta rahoilleen, mikä puolestaan vaarantaa koko EU:n talousarvion perustan ja
kyseenalaistaa Euroopan unionin yleisperiaatteen, yhteisvastuullisuuden. Lisäksi tämä on
johtanut siihen, että huomio keskittyy liikaa nettomaksuihin ja nettoasemiin, eikä EU:n
talousarviosta ole sen takia saatu täyttä hyötyä eli luotu lisäarvoa koko EU:lle.
Nyt on aika palauttaa EU:n rahoitus riippumattomuuden, avoimuuden ja
oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaiseksi ja antaa EU:lle resurssit, joita se tarvitsee
saavuttaakseen sovitut poliittiset tavoitteet. Uusien omien varojen lähteiden tarkoituksena ei
suinkaan ole kasvattaa EU:n talousarviota, vaan päästä eroon nettomaksujen vertailusta ja
toisaalta lisätä järjestelmän avoimuutta. Tarkoitus ei myöskään ole antaa EU:lle
verotuksellista itsemääräämisoikeutta, vaan palata rahoituskeinoihin, jotka vastaavat
paremmin perussopimuksissa alun perin esitettyä tarkoitusta. Komission ehdotus
vähentäisikin jäsenvaltioiden talousarvioista suoraan maksettavia rahoitusosuuksia.
EU:n talousarvion kokonaistarkastelun6 yhteydessä komissio esitti ohjeellisen luettelon
rahoituskeinoista, jotka voisivat vähitellen korvata kansalliset maksut ja näin ollen
rasittaisivat valtioiden taloutta vähemmän. Lisäksi se luetteli useita kriteerejä, jotka olisi
otettava huomioon näitä keinoja tarkasteltaessa. Komissio on myös arvioinut kattavasti eri
vaihtoehtoja7 ja päättänyt ehdottaa uutta omien varojen järjestelmää, joka käsittää
finanssitransaktioveron sekä uuden, arvonlisäveroon pohjautuvan rahoituslähteen. Näillä
uusilla omilla varoilla voitaisiin rahoittaa osittain EU:n talousarvio ja korvata kokonaan
nykyiset monimutkaiset alv-perusteiset omat varat. Komissio ehdottaa jälkimmäisten
poistamista sekä BKTL-perusteisen rahoituksen osuuden supistamista. Komission ehdotus
uusia omien varojen lähteitä koskevaksi neuvoston päätökseksi esitellään yksityiskohtaisesti
liitteenä olevassa säädöstekstissä8. Komissio tukee tässä yhteydessä Euroopan parlamentin
kehotusta järjestää kansallisten parlamenttien konferenssi, jossa käsitellään tätä kysymystä.
Edellä esitetyistä syistä komissio ehdottaa myös hyvityksien ja korjauksien huomattavaa
yksinkertaistamista. Eroja jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon maksamien rahoitusosuuksien
sekä EU:n eri meno-ohjelmista saatavien tulojen välillä on pyritty tasaamaan, mikä on
vääristänyt talousarviota. Talousarviolla ei myöskään kyetä saamaan aikaan lisäarvoa.
Komissio ehdottaa sen vuoksi Fontainebleaussa vuonna 1984 kokoontuneen Eurooppaneuvoston päätelmien mukaisesti niiden jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien rajoittamista,
joiden budjettitaakka olisi muuten liiallinen niiden suhteelliseen vaurauteen nähden.

6
7
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KOM(2010) 700.
Ks. tarkemmat tiedot komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta SEC(2011) 876.
KOM(2011) 510.
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4.

EU:N TALOUSARVION PERUSPERIAATTEET

EU:n talousarvio poikkeaa jäsenvaltioiden budjeteista. EU ei rahoita suoraan
terveydenhuoltoa eikä koulutusta. Toisin kuin kansallisista budjeteista EU:n talousarviosta ei
myöskään rahoiteta poliisi- tai puolustusvoimia. EU:n talousarvion logiikka on
yleiseurooppalainen, ei kansallinen. Koska talousarvio on suhteellisen pieni, varojen käyttö
voidaan keskittää aloille, joilla tuotetaan huomattavasti lisäarvoa EU:n tasolla.9 EU:n
talousarviosta ei rahoiteta sellaisia toimia, joita jäsenvaltiot voivat rahoittaa itse. Se on luotu
niitä toimia varten, joiden rahoittaminen on välttämätöntä EU:n toiminnan kannalta tai joiden
täytäntöönpano on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa, jos ne rahoitetaan yhteisesti unionin
budjetista. EU:n talousarviolla on seuraavat tehtävät:
(a)

rahoitetaan yhteisiä politiikkoja, joita jäsenvaltiot ovat päättäneet toteuttaa EU:n
tasolla (esim. yhteinen maatalouspolitiikka),

(b)

toteutetaan kaikkien jäsenvaltioiden ja alueiden välisen yhteisvastuun periaatetta ja
tuetaan heikoimpien alueiden kehitystä, jotta EU voi toimia yhtenä talousalueena
(esimerkiksi koheesiopolitiikan kautta),

(c)

rahoitetaan sisämarkkinoita edistäviä toimia, joita varakkaimmatkaan jäsenvaltiot
eivät kykenisi rahoittamaan itse. EU:n talousarvio mahdollistaa yleiseurooppalaisen
lähestymistavan puhtaasti kansallisten näkemysten sijaan (esimerkiksi
infrastruktuureihin tarkoitettujen yleiseurooppalaisten investointien rahoittaminen).
Lisäksi sen avulla voidaan ehkäistä kalliiksi tulevaa päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden
kansallisten ohjelmien välillä, joilla on osittain samat tavoitteet,

(d)

varmistetaan synergia ja mittakaavaedut edistämällä yhteistyötä ja yhteisten
ratkaisujen kehittämistä ongelmiin, joita ei voida ratkaista pelkästään jäsenvaltioiden
omin toimin (esimerkiksi huippuluokan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen,
yhteistyö sisä- ja oikeusasioissa sekä muuttoliikekysymyksissä),

(e)

ratkaistaan nykyiset ja tulevat haasteet, jotka edellyttävät yhteistä eurooppalaista
lähestymistapaa (esimerkiksi ympäristön ja ilmastonmuutoksen, humanitaarisen
avun, väestörakenteen muuttumisen ja kulttuurin alalla).

Näiden tehtävien pohjalta komissio on seuraavaa monivuotista rahoituskehystä
suunnitellessaan pyrkinyt panemaan täytäntöön periaatteet, jotka esitettiin vuonna 2010
toteutetussa talousarvion kokonaistarkastelussa:
•

keskittyminen toimintapolitiikan tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen

•

keskittyminen EU:n tason lisäarvoon

•

keskittyminen vaikutuksiin ja tuloksiin

•

yhteisten etujen aikaansaaminen kaikkialla Euroopan unionissa.

9
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EU:n budjetissa luvut kuvastavat politiikkojen tärkeysjärjestystä. Rahoituksen on vastattava
kullakin alalla voimassa olevia sääntelyvälineitä ja poliittisia painopisteitä, ja rahoituksella on
saatava aikaan odotetut tulokset. Viranomaiset eivät siis voi käyttää saamiaan varoja miten
haluavat, vaan niille osoitetaan EU:n varoja, jotta ne voisivat toteuttaa yhdessä sovitut EU:n
tavoitteet. Sen vuoksi tähän monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen otetut
ohjelmat ja välineet on suunniteltu siten, että niiden tuotoksilla ja vaikutuksilla tuetaan EU:n
keskeisten poliittisten tavoitteiden saavuttamista. Seuraavaan rahoituskehykseen kuuluville
rahoitusohjelmille ja -välineille on leimallista tulospainotteisuus, aiempaa tiukempi
ehdollisuus ja toteutuksen yksinkertaistaminen:

FI

•

Tulosten on liityttävä selkeästi Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoon ja sen
tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelmissa on sen vuoksi keskityttävä muutamiin
keskeisiin tavoitteisiin ja toimiin, joilla saadaan aikaan kriittinen massa. Samalla on
pyrittävä ehkäisemään toiminnan pirstoutumista ja huolehdittava toimien
koordinoinnista. Nykyisiä ohjelmia on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan yhdistää
(esimerkiksi sisäasioiden, koulutuksen ja kulttuurin alalla) ja/tai uudistaa (esim.
tutkimuksen ja koheesion alalla), jotta voidaan varmistaa yhdennetty suunnittelu ja
yhdenmukaiset täytäntöönpano-, raportointi- ja valvontamekanismit.

•

Yksinkertaistaminen: Nykyisten rahoitussääntöjen kehittymiseen ovat vaikuttaneet
paitsi tarve lisätä vastuuta julkisten varojen käytöstä myös aiemmat ongelmat.
Säännöt ovat hajanaiset ja monimutkaiset, ja niiden täytäntöönpano ja valvonta on
vaikeaa. Monimutkaiset säännöt aiheuttavat edunsaajille, komissiolle ja
jäsenvaltioille raskaan hallinnollisen taakan, mikä saattaa vähentää kiinnostusta
osallistua ohjelmiin ja viivästyttää täytäntöönpanoa. Sen takia on käynnistetty sekä
yleisten (varainhoitoasetus) että alakohtaisten säännösten yksinkertaistaminen.

•

Ehdollisuus: Jotta ohjelmissa ja välineissä keskityttäisiin panosten sijasta tuloksiin,
on lisättävä ehdollisuutta. Tämä koskee erityisesti koheesiopolitiikkaa ja maataloutta,
joiden alalla käytetään suuri osa kaikista varoista. Jatkossa jäsenvaltioiden ja
edunsaajien on näillä aloilla osoitettava, että saaduilla varoilla edistetään EU:n
poliittisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi komissio aikoo huolehtia yleisesti
EU:n talouspolitiikan ja talousarvion johdonmukaisuudesta. Tavoitteena on
erityisesti välttää tilanteet, joissa tehoton makrotalous- ja finanssipolitiikka voisivat
heikentää EU:n rahoituksen tuloksellisuutta.

•

Investointien lisääminen: Innovatiivisia rahoitusvälineitä koskeva yhteistyö
yksityisen sektorin kanssa antaa mahdollisuuden tehostaa EU:n talousarvion
vaikutuksia ja lisätä strategisten investointien määrää. Tämä puolestaan lisää EU:n
kasvupotentiaalia. Yhteistyöstä erityisesti Euroopan investointipankki -ryhmän (EIPryhmä) sekä kansallisten ja kansainvälisten julkisten rahoituslaitosten kanssa on
saatu myönteisiä kokemuksia, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös seuraavan
monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Vakuudet ja erilaiset riskinjakojärjestelyt
voivat parantaa rahoitusalan mahdollisuuksia tarjota pääomaa ja lisätä lainanantoa
innovatiivisille yrityksille tai infrastruktuurihankkeisiin. Samalla näillä
rahoitusvälineillä voidaan edistää rahoitusmarkkinoiden kokonaiskehitystä
talouskriisin jälkeen.
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5.

KESKEISET UUDISTUKSET

Komissio pyrkii seuraavassa EU:n talousarviossa muuttamaan menojen käyttöä ja siirtämään
painopistettä tuloksiin ja suorituskykyyn sekä Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen.
Tähän on tarkoitus päästä lisäämällä ehdollisuutta koheesiopolitiikassa ja ottamalla
ympäristönäkökohdat huomioon maanviljelijöille annettavissa suorissa tuissa. Seuraavaa
talousarviota on tarkoitus nykyaikaistaa kohdentamalla resursseja uudelleen ensisijaisille
alueille, kuten yleiseurooppalaisiin infrastruktuureihin, tutkimukseen ja innovointiin,
koulutukseen ja kulttuuriin, EU:n ulkorajojen turvaamiseen sekä ulkosuhteiden alan
ensisijaisiin tavoitteisiin, esimerkiksi EU:n naapurialueille. Talousarviossa otetaan kantaa
monialaisiin poliittisiin painopisteisiin, kuten ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen
torjuntaan, jotka ovat olennainen osa kaikkia keskeisiä välineitä ja toimia. Tarkat tiedot
kullakin politiikanalalla sovellettavasta lähestymistavasta esitetään tämän tiedonannon
liiteasiakirjassa II. Seuraavassa kuvataan keskeisiä muutoksia, jotka on tarkoitus toteuttaa
menojen kannalta tärkeimmillä aloilla.
5.1.

Näkymät vuoteen 2020 asti: tutkimuksen, innovoinnin ja teknologisen
kehittämisen yhteiset strategiset puitteet

EU:n innovoinnin taso on laskenut merkittävästi.10 Asiaan on puututtava, jos EU aikoo kyetä
kilpailemaan muiden kehittyneiden talouksien ja kehittyvien talouksien kanssa. EU on
kokonaisuutena katsottuna jäljessä sekä Japania että Yhdysvaltoja useilla keskeisillä
indikaattoreilla mitattuna, kuten rekisteröityjen patenttien määrä, korkean ja keskikorkean
teknologian tuotteiden viennin määrä sekä tutkimukseen ja kehittämiseen käytettyjen varojen
osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT).
Tutkimus ja innovointi auttavat luomaan työpaikkoja, vaurautta ja elämänlaatua. Vaikka EU
on useiden teknologioiden alalla maailman huipulla, se joutuu kilpailemaan yhä kovemmin
sekä perinteisten kilpailijoidensa että kehittyvien talouksien kanssa. Yhteisillä ohjelmilla on
tarkoitus keskittää tutkimustoimintaa ja siten saada aikaan tuloksia, joita yksittäiset
jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa omin toimin.
Haasteena on lisätä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen kaikkialla EU:ssa, jotta
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategiassa asetettu keskeinen tavoite: investoidaan
3 prosenttia BKT:sta tutkimukseen ja kehittämiseen. EU:n on myös parannettava kykyään
muuttaa tieteellinen osaaminen patentoiduiksi prosesseiksi ja tuotteiksi, joita voidaan käyttää
korkean teknologien alojen lisäksi myös perinteisillä aloilla. Tämä edellyttää toimia
viranomaisilta, yksityiseltä sektorilta ja tiedeyhteisöltä. Komissio on käynnistänyt EU:n
tutkimusalan
hallintorakenteiden
mittavan
uudistuksen
perustamalla
Euroopan
tutkimusneuvoston, joka on jo saanut aikaan myönteisiä tuloksia. Komissio ehdottaa vielä
pidemmälle meneviä uudistuksia ja esittää EU:n tutkimus- ja innovointitoiminnan nykyisten
rahoitusvälineiden (erityisesti tutkimuksen puiteohjelmien sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin
puiteohjelman) uudelleenorganisointia, jotta ne voidaan yhdistää tiiviimmin ennalta
määriteltyihin poliittisiin tavoitteisiin ja jotta täytäntöönpanomenettelyjä voidaan
yksinkertaistaa. Samalla voidaan keventää edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta.
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Ks. innovaatiounionin kilpailukykyä käsittelevä kertomus ”Innovation Union Competitiveness Report
2011”, SEC(2011) 739.
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Komissio ehdottaa, että tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus keskitetään jatkossa kolmeen
keskeiseen tavoitteeseen, jotka liittyvät tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan:
•

ensiluokkainen tieteellinen perusta,

•

yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen,

•

teollisuuden johtoasema ja kilpailukyvyn parantaminen.

Yhteisillä strategisilla puitteilla (joiden nimeksi tulee Horizon 2020) ehkäistään toiminnan
pirstaloituminen ja lisätään johdonmukaisuutta, myös kansallisten tutkimusohjelmien kanssa.
Puitteet on tarkoitus liittää tiiviisti keskeisiin alakohtaisiin painopisteisiin, joita ovat
terveydenhoito, elintarviketurva ja biotalous, energia ja ilmastonmuutos. Euroopan
teknologiainstituutti osallistuu läheisesti Horizon 2020 -ohjelmaan. Osaamis- ja
innovaatioyhteisöjensä kautta sillä on tärkeä rooli osaamiskolmion kolmen osa-alueen –
koulutus, innovointi ja tutkimus – yhdistämisessä. Uusi lähestymistapa tutkimuksen
rahoittamiseen käsittää muun muassa innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön lisäämisen.
Tätä on jo kokeiltu onnistuneesti riskinjakorahoitusvälineen yhteydessä.
Komissio ehdottaa, että tutkimuksen ja innovoinnin yhteisiin strategisiin puitteisiin
osoitetaan 80 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020.
Näiden määrärahojen lisäksi tutkimukseen ja innovointiin on tarkoitus osoittaa
huomattavasti rahoitusta rakennerahastoista. Esimerkiksi vuosina 2007–2013
tutkimukseen ja innovointiin käytettiin Euroopan eri alueilla yhteensä noin 60 miljardia
euroa. Rahoituksen määrä pysynee samalla tasolla myös jatkossa.
5.2.

Kestävää kasvua ja työllisyyttä edistävä yhteisvastuullisuus ja sijoitustoiminta

Koheesiopolitiikka on olennainen osa yhteisvastuullisuutta EU:n köyhimpien ja heikoimpien
alueiden kanssa. Se on kuitenkin myös paljon muuta. EU:n suurimpia saavutuksia on ollut
kaikkien kansalaisten elintason parantaminen. Tähän on päästy paitsi tukemalla köyhempien
jäsenvaltioiden ja alueiden kehitystä ja kasvua myös edistämällä sisämarkkinoiden
yhdentymistä, sillä sisämarkkinat tarjoavat kokonsa ansiosta markkina-alueen ja tuottavat
mittakaavaetuja kaikille EU:n alueille – rikkaille ja köyhille, suurille ja pienille. Komissio on
arvioinut aiempaa menojen käyttöä ja löytänyt useita esimerkkejä lisäarvosta sekä kasvua ja
työpaikkoja luovista investoinneista, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman EU:n
talousarviosta annettavaa tukea. Toisaalta arvioinnissa nousivat esiin myös toiminnan
hajanaisuus ja priorisoinnin puute. Koska julkisia varoja on nykyään tarjolla niukasti ja
kasvua tukevia investointeja tarvitaan kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin, komissio on
päättänyt ehdottaa koheesiopolitiikkaan huomattavia muutoksia.
Koheesiopolitiikalla on keskeinen rooli Eurooppa 2020 -strategian päämäärien ja tavoitteiden
saavuttamisessa kaikkialla EU:ssa. Komissio ehdottaa, että jatkossa keskitytään entistä
enemmän tuloksiin sekä koheesiopolitiikan määrärahojen tuloksellisuuteen liittämällä
koheesiopolitiikka järjestelmällisemmin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin. Lisäksi
ehdotetaan uutta alueluokkaa eli siirtymäalueita, joilla korvataan nykyinen tuen asteittainen
käytöstäpoisto- ja käyttöönottojärjestelmä. Tähän luokkaan kuuluvat kaikki alueet, joiden
BKT henkeä kohden on 75–90 prosenttia EU-27:n keskiarvosta.
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Työttömyys ja laaja köyhyysongelma edellyttävät toimia EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. EU
kärsii useista, pahenevista ongelmista: ammatillisen osaamisen taso on laskussa, aktiivinen
työmarkkinapolitiikka ei ole tuottanut tulosta, koulutusjärjestelmät eivät toimi,
marginaaliryhmät syrjäytyvät yhteiskunnasta ja työvoiman liikkuvuus on alhainen. Niiden
ratkaisemiseksi tarvitaan sekä poliittisia aloitteita että käytännön tukitoimia. Monet
ongelmista ovat pahentuneet finanssi- ja talouskriisin, väestörakenteen ja muuttoliikkeiden
kehityssuuntausten sekä nopeiden teknologisten muutosten takia. Ellei niihin puututa
tehokkaasti, ne heikentävät huomattavasti sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kilpailukykyä. Sen
vuoksi infrastruktuureihin, alueelliseen kilpailukykyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen
tehtävien,
kasvua
edistävien
investointien
ohella
tarvitaan
toimenpiteitä
työmarkkinapolitiikan, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden, työntekijöiden mukautumiskyvyn, yritysten ja yrittäjyyden sekä
hallinnollisten valmiuksien alalla.
Tässä tarvitaan erityisesti Euroopan sosiaalirahaston panosta. Komissio ehdottaa, että
jäsenvaltioiden olisi esitettävä, miten eri rahoitusvälineillä voidaan edistää Eurooppa 2020
-strategian
keskeisten
tavoitteiden
saavuttamista,
esimerkiksi
määrittämällä
rakennerahastotuen vähimmäismäärät, jotka osoitetaan Euroopan sosiaalirahastoon kutakin
alueluokkaa varten (25 % lähentymisalueita varten, 40 % siirtymäalueita varten, 52 %
kilpailukykyalueita varten; edellytyksenä on, että koheesiorahaston osuus on jatkossakin
kolmasosa kaikista tukikelpoisten jäsenvaltioiden koheesiomäärärahoista; luvut eivät käsitä
alueellista yhteistyötä). Nämä osuudet muodostavat yhdessä Euroopan sosiaalirahastolle
tarkoitetun 25 prosentin vähimmäisosuuden (eli 84 miljardia euroa) kaikista
koheesiopolitiikan määrärahoista. Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja täydennetään
useilla komission suoraan hallinnoimilla välineillä, kuten Progress-ohjelmalla ja Euroopan
työnvälitysverkostolla (Eures), joilla tuetaan työpaikkojen luomista.
Euroopan globalisaatiorahasto on joustava väline, joka ei sisälly rahoituskehykseen. Siitä
tuetaan työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa maailmankaupassa tapahtuneiden
muutosten takia, ja autetaan heitä löytämään mahdollisimman pian uusi työpaikka. Tarvittavat
määrärahat vaihtelevat vuosittain. Sen takia komissio ehdottaa, että Euroopan
globalisaatiorahasto jätetään jatkossakin rahoituskehyksen ulkopuolelle. Euroopan
globalisaatiorahastosta voidaan myös auttaa niitä maatalousalalla työskenteleviä, joiden
elinkeino saattaa olla vaarassa globalisaation takia.
Tehostaakseen EU:n varainkäyttöä ja noudattaakseen Lissabonin sopimuksessa määrättyä
alueellista lähestymistapaa komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön yhteiset strategiset
puitteet kaikille rakennerahastoille, jotta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan ottaa
huomioon investointien painopisteissä. Näin pyritään vauhdittamaan Lissabonin sopimukseen
sisältyvän alueellisen koheesion tavoitteen saavuttamista. Käytännössä komissio ehdottaa, että
jokaisen jäsenvaltion kanssa tehdään kumppanuussopimus. Sopimuksissa esitetään
kansallisten ja alueellisten kumppaneiden sitoumus käyttää saamiaan varoja Eurooppa 2020
-strategian täytäntöönpanoon. Strategia muodostaa puitteet, jonka perusteella arvioidaan
edistymistä sitoumusten täyttämisessä.
Sen vuoksi kumppanuussopimukset olisi sidottava tiukasti jäsenvaltioiden kansallisiin
uudistusohjelmiin ja vakaus- ja lähentymisohjelmiin sekä neuvoston niiden pohjalta antamiin
maakohtaisiin suosituksiin. Jotta tehoton makrotalous- ja finanssipolitiikka eivät heikentäisi
koheesiopolitiikan määrärahojen tuloksellista käyttöä, on talouden uuteen ohjausjärjestelmään
sisältyvällä ehdollisuudella tarkoitus täydentää alakohtaisia ennakkoehtoja, joista määrätään
erikseen kussakin sopimuksessa.
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Sopimuksissa esitetään selkeät tavoitteet ja indikaattorit ja asetetaan rajallinen määrä ehtoja
(ennakkoehtoja sekä tulosten saavuttamisen liittyviä ehtoja, joiden avulla voidaan valvoa
tulosten saavuttamista). Lisäksi sopimuksissa edellytetään edunsaajien sitoutuvan
raportoimaan vuosittain edistymisestä koheesiopolitiikkaa koskevissa vuotuisissa
kertomuksissa. Rahoitus on tarkoitus keskittää muutamiin ensisijaisiin tavoitteisiin:
kilpailukykyalueet ja siirtymäalueet käyttävät saamansa määrärahat (lukuun ottamatta
Euroopan sosiaalirahastoa) ensisijaisesti energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin,
pk-yritysten kilpailukykyyn ja innovointiin, kun taas lähentymisalueet käyttävät määrärahat
useampaan tavoitteeseen (tarvittaessa myös instituutioiden valmiuksien kehittämiseen).
Suorituskyvyn parantamiseksi otetaan käyttöön uudet ehdollisuutta koskevat säännöt, joilla
pyritään varmistamaan, että EU:n rahoituksessa keskitytään tuloksiin ja että jäsenvaltioille
tarjotaan voimakkaat kannustimet, jotta ne pyrkivät varmistamaan Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteiden saavuttamisen koheesiopolitiikan avulla. Ehdollisuus käsittää ennakkoehtoja,
jotka on täytettävä ennen määrärahojen maksamista, sekä muita ehtoja, joiden mukaan
edunsaajalle voidaan osoittaa lisää varoja, jos tulokset ovat riittävät. Jos ehtojen täyttyminen
ei edisty, varojen maksaminen keskeytetään tai rahoitus peruutetaan.
Ehdollisuus perustuu tuloksiin ja kannustimiin, joilla tuetaan varojen tehokkaan käytön
turvaavien uudistusten täytäntöönpanoa. Jotta voitaisiin tukea tuloksiin keskittymistä ja
Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 5 prosenttia
koheesiopolitiikan varoista laitetaan syrjään ja osoitetaan väliarvioinnin yhteydessä niille
jäsenvaltioille ja alueille, jotka ovat saavuttaneet ohjelmissaan asetetut välitavoitteet. Nämä
koskevat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin ja päämääriin liittyvien ohjelman
tavoitteiden saavuttamista. Välivaiheen tavoitteet määritellään koheesiopolitiikkaa koskevien
asetusten pohjalta.
Nykyisestä rahoituskehyksestä saatujen kokemusten mukaan useilla jäsenvaltioilla on
vaikeuksia saada käytettyä suuria määriä EU:n varoja rajoitettuna ajanjaksona. Hankkeiden,
sitoumusten ja varojen käytön valmistelussa esiintyvät viiveet ovat johtaneet siihen, että
määrärahoja jää käynnissä olevan rahoituskauden lopussa käyttämättä huomattavia määriä.
Lisäksi eräiden jäsenvaltioiden on ollut julkistaloutensa ongelmallisen tilanteen takia vaikea
löytää kansalliseen yhteisrahoitukseen tarvittavia varoja. Parantaakseen määrärahojen käyttöä
komissio ehdottaa useita toimia:
•

rajoitetaan koheesion tukemiseen
2,5 prosenttiin suhteessa BKTL:oon,

•

annetaan
mahdollisuus
lisätä
yhteisrahoitusosuutta
väliaikaisesti
5–
10 prosenttiyksikköä, jos jäsenvaltio saa SEUT-sopimuksen 136 tai 143 artiklassa
tarkoitettua rahoitustukea; näin vähennetään jäsenvaltioiden talousarvioista
vaadittavaa rahoitusta tilanteessa, jossa julkista taloutta pyritään vakauttamaan, ja
pidetään samalla EU:n rahoituksen taso ennallaan,

•

sisällytetään kumppanuussopimuksiin eräitä ehtoja, jotka koskevat hallinnollisten
valmiuksien parantamista.

osoitettavien

varojen

enimmäismäärä

Komissio ehdottaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä keskitetään suurin
osa koheesioon tarkoitetuista varoista kaikkein köyhimmille alueille ja jäsenvaltioille. Lisäksi
komissio esittää, että autetaan lähentymisalueiden ryhmästä siirtyviä alueita supistamalla tuki-
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intensiteetin vähennystä, joka aiheutuisi välittömästä siirtymisestä kilpailukykyalueiden
ryhmään. Komissio ehdottaa sen vuoksi, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen
aikana kyseiset alueet saisivat edelleen kaksi kolmasosaa aiemmin saamistaan varoista.
Kyseiset alueet sekä muut alueet, joiden BKT on vastaavalla tasolla (75–90 prosenttia
suhteessa EU:n BKT:hen), muodostaisivat uuden ryhmän ”siirtymäalueet”.
Komissio esittää, että koheesiopolitiikan välineisiin osoitetaan 376 miljardia euroa
vuoksiksi 2014–2020.
Tämä määrä käsittää
•

162,6 miljardia euroa lähentymisalueille

•

38,9 miljardia euroa siirtymäalueille

•

53,1 miljardia euroa kilpailukykyalueille

•

11,7 miljardia euroa alueelliseen yhteistyöhön

•

68,7 miljardia euroa koheesiorahastoa varten

ja 40 miljardia euroa ”Verkkojen Eurooppa” –välinettä varten (ks. 5.3 kohta
jäljempänä).
Euroopan sosiaalirahaston osuus (alueluokkia koskevan kaavan 25/40/52 mukaisesti)
kaikista koheesiopolitiikan varoista on vähintään 25 prosenttia eli 84 miljardia euroa.
Määrä ei sisällä ”Verkkojen Eurooppa” –välinettä.
Rahoituskehyksen ulkopuolella:
•

3 miljardia euroa Euroopan globalisaatiorahastoa varten

•

7 miljardia euroa Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten.

5.3.

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe)

Täysin toimivat sisämarkkinat tarvitsevat Euroopan yhdistävää ajanmukaista ja tehokasta
infrastruktuuria erityisesti liikenteessä, energia-alalla sekä tieto- ja viestintäteknologioissa.
Arvioiden mukaan vuosina 2014–2020 Euroopan laajuisten energiaverkkojen loppuun
saattamiseen tarvitaan noin 200 miljardia euroa, Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin on
investoitava 540 miljardia euroa ja tieto- ja viestintäteknologiaan yli 250 miljardia euroa.
Markkinoiden odotetaan pystyvän tuottamaan valtaosan tarvittavista investoinneista.
Markkinahäiriöihin on kuitenkin puututtava poistamalla pitkään jatkuneet puutteet ja
pullonkaulat sekä varmistamalla riittäväntasoiset rajatylittävät yhteydet. Saadut kokemukset
kuitenkin osoittavat, että kansallisissa talousarvioissa ei koskaan aseteta etusijalle useamman
maan kattavia rajatylittäviä investointeja, joilla voitaisiin perustaa sisämarkkinoiden
tarvitsema infrastruktuuri. Tämä on jälleen yksi esimerkki EU:n talousarvion tarjoamasta
lisäarvosta. Sillä voidaan turvata rahoitus kaikkia hyödyttäville yleiseurooppalaisille
hankkeille, joilla yhdistetään mantereen keskusta ja reuna-alueet.
Tämän vuoksi komissio on päättänyt ehdottaa uutta Verkkojen Eurooppa -välinettä, jolla
nopeutetaan EU:n tarvitseman infrastruktuurin kehittämistä. Nämä kasvua kiihdyttävät
yhteydet tarjoavat paremman pääsyn sisämarkkinoille ja lopettavat tiettyjen taloudellisten
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”saarekkeiden” eristyneen aseman. Esimerkiksi ne EU:n osat, joita ei ole vielä liitetty
tärkeimpiin sähkö- ja kaasuverkkoihin, ovat energiantoimituksissa riippuvaisia muissa
jäsenvaltioissa tehdyistä investoinneista. Verkkojen Eurooppa -väline parantaa myös suuresti
energiavarmuutta varmistamalla kaikille eurooppalaisille toimijoille yhteydet energialähteisiin
ja energian toimittajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella. Näin vauhditetaan myös Lissabonin
sopimukseen sisältyvän alueellisen koheesion uuden käsitteen toteuttamista. Euroopan
laajuisilla huippunopeilla tieto- ja viestintäverkoilla ja alan yleiseurooppalaisilla palveluilla
ratkaistaan myös sisämarkkinoiden pirstaleisuus ja autetaan pk-yrityksiä niiden etsiessä
kasvumahdollisuuksia kotimarkkinoiden ulkopuolella.
Verkkojen Eurooppa -välineellä rahoitetaan etukäteen nimettyjä EU:n etujen kannalta
tärkeimpiä liikenteeseen, energiaan ja tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä
infrastruktuurihankkeita. Investointeja tehdään sekä fyysiseen että tieto- ja
viestintäteknologian infrastruktuuriin kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Tähän
ehdotukseen on liitetty alustava luettelo ehdotetuista infrastruktuurihankkeista, joilla
rakenteelliset puutteet korjataan.
Verkkojen Eurooppa -välinettä hallinnoidaan keskitetysti, ja se rahoitetaan omasta
talousarviosta ja koheesiorahastossa liikennehankkeille varatuista varoista. EU:n
talousarviosta myönnetään enemmän osarahoitusta, kun investoinnit tehdään ns.
lähentymisalueilla, ja vähemmän, kun investoinnit tehdään kilpailukykyalueilla. Paikalliset ja
alueelliset infrastruktuurit yhdistetään EU:n keskeisiin infrastruktuureihin, jolloin kaikki EU:n
kansalaiset ovat yhteydessä toisiinsa, ja (osa)rahoitus voidaan järjestää rakennerahastoista
(koheesiorahastosta ja/tai Euroopan aluekehitysrahastosta, riippuen asianomaisen jäsenvaltion
tai alueen tilanteesta). Uusien jäsenvaltioiden puutteellisen infrastruktuurin vuoksi komissio
on päättänyt ehdottaa koheesiorahaston määrärahojen pitämistä suunnilleen samalla tasolla.
Näin kannustetaan liikenneinfrastruktuureihin tehtäviä investointeja tukikelpoisilla alueilla ja
tuetaan kyseisten alueiden ja muun EU:n välisiä yhteyksiä.
Verkkojen Eurooppa -väline antaa mahdollisuuden käyttää innovatiivisia rahoitusvälineitä,
joilla nopeutetaan hankkeita ja varmistetaan suuremmat investoinnit kuin mitä olisi
mahdollista pelkällä julkisella rahoituksella. Komissio tekee tiiviisti yhteistyötä EIP:n ja
muiden julkisten investointipankkien kanssa yhdistääkseen näiden hankkeiden rahoituksen.
Komissio edistää näiden tärkeiden hankkeiden toteuttamista erityisesti EU:n hankkeiden
rahoittamiseen käytettävillä joukkovelkakirjalainoilla11.
Jotkin EU:n edun mukaisista infrastruktuurihankkeista olisi ulotettava naapurimaihin ja EUjäsenyyteen valmistautuviin maihin. Komissio ehdottaa yksinkertaistettuja menettelyjä, joilla
hankkeet ja niiden rahoitus kytketään uuteen välineeseen. Näin varmistetaan sisäisten ja
ulkoisten välineiden keskinäinen johdonmukaisuus. Tämä edellyttää integroituja sääntöjä,
jotta asianomaisten hankkeiden rahoitus voidaan järjestää EU:n talousarvion eri
budjettikohdista.

11
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Ks. tarkemmat tiedot komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta SEC(2011) 868.
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Komissio ehdottaa, että Verkkojen Eurooppa -välineelle osoitetaan 40 miljardin euron
määrärahat vuosiksi 2014–2020. Lisäksi varataan 10 miljardia euroa koheesiorahastosta
asiaan liittyville liikenneinvestoinneille.
Kyseinen yhteismäärä sisältää 9,1 miljardia euroa energia-alalle, 31,6 miljardia euroa
liikenteelle (mukaan lukien 10 miljardia koheesiorahastosta) sekä 9,1 miljardia euroa
tieto- ja viestintäteknologioille.
5.4.

Resurssitehokas yhteinen maatalouspolitiikka

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on yksi harvoista EU:n todella yhteisistä politiikoista.
Sillä pyritään luomaan Eurooppaan kestävä maataloussektori parantamalla kilpailukykyä,
varmistamalla riittävä ja varma elintarvikkeiden tarjonta, suojelemalla maaseutua ja muuta
ympäristöä sekä tarjoamalla maatalousyhteisöille kohtuullinen elintaso. Yhteisellä
maatalouspolitiikalla on korvattu 27 kansallista maatalouspolitiikkaa ja saatu aikaan säästöjä
kansallisissa talousarvioissa, koska maanviljelijöiden suora tuki myönnetään EU:n
talousarviosta ilman kansallista osarahoitusta.
Komissio ehdottaa yhteisen maatalouspolitiikan rahoitukseen muutoksia ja tekee siitä
saumattoman osan Eurooppa 2020 -strategiaa, samalla kun varmistetaan eurooppalaisten
maanviljelijöiden vakaa tulotaso. Tulevaisuudessa maatalousbudjetilla ensinnäkin
parannetaan maatalouden tuottavuutta, varmistetaan maatalousyhteisöjen kohtuullinen
elintaso, vakautetaan markkinoita sekä varmistetaan tuotteiden saatavuus ja niiden
toimittaminen kuluttajille kohtuulliseen hintaan. Tämän lisäksi yhteisellä politiikalla tuetaan
luonnonvarojen kestävää hoitoa ja ilmastotoimia sekä tasapainoista alueellista kehitystä koko
Euroopassa. Eurooppa 2020 -strategian kolme johtolankaa (älykäs, kestävä ja osallistava
kasvu) ovat tärkeä osa yhteisen maatalouspolitiikan seuraavaa kehitysvaihetta.
Komission ehdottamilla muutoksilla pyritään tasapuolisempaan tukijärjestelmään koko
EU:ssa. Tavoitteena on yhdistää maatalous ja ympäristöpolitiikka maaseudun kestävään
hoitamiseen ja varmistaa, että maatalous edistää jatkossakin vireää maaseututaloutta. Vuosien
aikana yhteiseen maatalouspolitiikkaan on sisällytetty lukuisia velvoitteita ja tehtäviä, jotka
kuuluisivat ennemmin muille politiikan aloille. Komissio suuntaa uudessa monivuotisessa
rahoituskehyksessä yhteisen maatalouspolitiikan sen ydintehtäviin ja joihinkin uusiin
toimintoihin. Esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen tarkoitetut varat on siirretty talousarvion
otsakkeeseen 3. Tulevaisuudessa kaikkein huonoimmassa asemassa oleville suunnattu
elintarvikeapu rahoitetaan otsakkeesta 1, missä se palvelee paremmin Eurooppa 2020
-strategiaan sisältyvää köyhyyden vähentämisen tavoitetta. Komissio ehdottaa, että Euroopan
globalisaatiorahaston soveltamisala ulotetaan koskemaan tukea niille maanviljelijöille, joiden
elinkeinoon globalisaatio voi vaikuttaa.
Yhteisen maatalouspolitiikan perustana oleva kahden pilarin rakenne säilytetään. Komissio
ehdottaa seuraavia keskeisiä muutoksia:
Ympäristönäkökohdat suorien maksujen ehtona. Sen varmistamiseksi, että yhteinen
maatalouspolitiikka auttaa EU:ta saavuttamaan ympäristöön ja ilmastotoimiin liittyvät
tavoitteensa ja ylittämään voimassa olevan lainsäädännön täydentävät vaatimukset, 30
prosentille suorasta tuesta asetetaan ehdoksi ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen.
Tämä tarkoittaa, että kaikkien maanviljelijöiden on sitouduttava ympäristöystävällisiin
käytänteisiin, jotka määritetään lainsäädännössä ja voidaan todentaa. Näin maataloussektorin
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toiminta siirretään selvästi kestävämpään suuntaan, ja maanviljelijöille maksetaan julkisten
hyödykkeiden toimittamisesta muille kansalaisille.
Maksujen lähentäminen. Jotta voidaan varmistaa suoran tuen tasaisempi jakautuminen, on
hehtaarikohtaista suoraa tukea tarkoitus mukauttaa progressiivisesti, ottaen kuitenkin
huomioon palkkatasojen ja tuotantopanosten kustannusten jäljellä olevat erot. Tavoitteeseen
päästään siten, että ohjelmakauden aikana kaikki jäsenvaltiot, joiden saamat suorat maksut
ovat alle 90 prosenttia keskiarvosta, supistavat yhden kolmanneksen nykytason ja
keskimäärän erotuksesta. Lähentymisen rahoittavat suhteellisesti kaikki jäsenvaltiot, joiden
suorat maksut ylittävät EU:n keskiarvon. Myös maaseudun kehittämisvarojen kohdentamista
tarkastellaan käyttäen aiempaa objektiivisempia kriteereitä, jotka vastaavat paremmin
politiikan tavoitteita. Näin varmistetaan samanlaista toimintaa harjoittavien maanviljelijöiden
tasapuolisempi kohtelu. Jotta yhteisellä maatalouspolitiikalla pystytään vastaamaan
haasteisiin, jotka liittyvät EU:n maatalouden taloudellisiin, sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja
maantieteellisiin erityispiirteisiin 2000-luvulla, ja edistämään tehokkaasti Eurooppa 2020
-strategian tavoitteita, komissio tekee ehdotuksia, joilla toimintaa voidaan joustavoittaa
kahden pilarin välillä.
Suorille maksuille määritetään enimmäismäärä rajoittamalla isojen maatalousyksiköiden
saaman suoran tulotuen perusmäärää, ottaen kuitenkin huomioon isojen yksiköiden tuottamat
mittakaavaedut ja niiden suora työllistävä vaikutus. Komissio ehdottaa, että säästyvät varat
siirretään maaseudun kehittämisen budjettimäärärahoihin ja säilytetään niiden jäsenvaltioiden
kansallisissa määrärahoissa, joissa säästöt syntyvät.
Komission näkemyksen mukaan nämä uudet toimet voidaan sijoittaa yhteisen
maatalouspolitiikan kahden pilarin rakenteeseen. Tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa
on näin ollen ympäristöystävällisempi ja tasapuolisempaan tukeen perustuva ensimmäinen
pilari ja toinen pilari, joka keskittyy kilpailukykyyn ja innovaatioihin, ilmastonmuutokseen ja
ympäristönsuojeluun. Toimintapolitiikan paremman kohdentamisen pitäisi johtaa
käytettävissä olevien taloudellisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Yhteisen
maatalouspolitiikan toinen pilari, joka kattaa maaseudun kehittämisen, edistää jatkossakin
kansallisia ja/tai alueellisia erityistarpeita noudattaen samalla EU:n toiminnan prioriteetteja.
Siihen sovelletaan samoja Eurooppa 2020 -strategian mukaisia tuloksiin perustuvia
ehdollisuussäännöksiä kuin muihin rakennerahastoihin. Vuoden 2013 jälkeisenä aikana
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sisällytetään kaikkien rakennerahastojen
yhteiseen strategiseen kehykseen sekä jäsenvaltioiden kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Maaseutualueiden talouskehitystä voidaan tulevaisuudessa tukea paremmin koko EU:n
alueella korostamalla sosioekonomisen kehityksen alueellista ulottuvuutta ja yhdistämällä
kaikki saatavilla olevat EU:n varat yhteen sopimukseen.
Lopuksi komissio ehdottaa, että yhteisen maatalouspolitiikan ensimmäiseen pilariin nykyään
sisältyvien markkinatoimien rakennetta uudistetaan. Euroopan maatalous joutuu vastaamaan
moniin haasteisiin, ja erityisesti on pystyttävä reagoimaan odottamattomiin tapahtumiin ja
tekemään kansainvälisten kauppasopimusten edellyttämät mukautukset. Näiden syiden vuoksi
komissio ehdottaa kahta välinettä, jotka perustetaan monivuotisen rahoituskehyksen
ulkopuolelle ja joihin sovelletaan samaa nopeutettua menettelyä kuin hätäapuvaraukseen:
hätämekanismi, jolla reagoidaan kriisitilanteisiin (esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen
liittyvät ongelmat) ja Euroopan globalisaatiorahaston uusi toimintalinja.
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Komissio ehdottaa, että yhteisen maatalouspolitiikan ensimmäiseen pilariin osoitetaan
281,8 miljardin euron määrärahat ja maaseudun kehittämiseen 89,9 miljardin euron
määrärahat vuosiksi 2014–2020. Tämän lisäksi myönnetään 15,2 miljardin euron
määrärahat seuraavasti:
•

4,5 miljardia euroa elintarviketurvallisuutta, biotaloutta ja kestävää
maataloutta koskevaan tutkimukseen ja innovaatioihin, (tutkimuksen ja
innovoinnin yhteisissä strategisissa puitteissa)

•

2,2 miljardia euroa elintarviketurvallisuudelle (otsake 3)

•

2,5 miljardia euroa huonoimmassa
elintarvikeapuun (otsake 1)

•

3,5 miljardia euroa uuteen maatalousalan kriisirahastoon

•

enintään 2,5 miljardia euroa Euroopan globalisaatiorahastoon.

5.5.

Investoinnit inhimilliseen pääomaan

asemassa

oleville

suunnattuun

Korkea-asteen koulutuksen lisäämiseen ja koulun keskeyttämisen vähentämiseen liittyviä
Eurooppa 2020 -strategian keskeisiä tavoitteita ei saavuteta lisäämättä investointeja
inhimilliseen pääomaan. EU:n talousarvion suurin rahoitusosuus inhimilliseen pääomaan
tehtäviin investointeihin tulee Euroopan sosiaalirahastosta. Sosiaalirahaston toimien lisäksi
EU:n tukea voidaan lisätä kaikilla virallisen koulutuksen tasoilla (peruskoulutus, korkea-aste,
ammattikoulutus, aikuiskoulutus) sekä erityyppisessä epävirallisessa koulutuksessa. Yksi
tärkeimmistä käynnissä olevaan elinikäisen oppimisen ohjelmaan, Erasmus mundus
-ohjelmaan ja nuoriso-ohjelmaan liittyvistä onnistumisista on oppimiseen liittyvän maiden
rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntyminen. Ammattitaidon parantamiseksi ja useita maita
koettelevan korkean nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi on seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen aikana tarkoitus tehostaa toimia, joita nykyään tuetaan Leonardoohjelmasta. Leonardo-ohjelma auttaa ihmisiä saamaan koulutusta, esimerkiksi ammatillista
peruskoulutusta, toisessa EU-valtiossa sekä tukee innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä
ja siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen. Tällä hetkellä henkilöille, jotka haluavat suorittaa
ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja toisessa jäsenvaltiossa, on tarjolla hyvin
vähän taloudellista tukea. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiosta toiseen liikkuvia maisterin
tutkintoon tähtääviä opiskelijoita tukemaan perustetaan innovatiivinen ohjelma yhteistyössä
EIP:n kanssa. Tätä varten komissio ehdottaa, että koulutukseen liittyviä unionin ohjelmia
tehostetaan ja näille toimille myönnetään lisää rahoitusta.
Kulttuuriin ja tiedotusvälineisiin liittyville toimille osoitetulla EU:n rahoituksella tuetaan
yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä ja pyritään lisäämään eurooppalaisen luovuuden
levittämistä EU:hun ja sen ulkopuolelle. Nykyisillä ohjelmilla on ainutlaatuinen tehtävä, kun
ne piristävät rajatylittävää yhteistyötä, edistävät vertaisoppimista ja tekevät näiden alojen
toiminnasta ammattimaisempaa. Kulttuurin ja luovien alojen kasvava taloudellinen rooli on
hyvin linjassa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa.
Ohjelmien ja välineiden nykyinen arkkitehtuuri on kuitenkin hajanainen. Niille ovat
tyypillisiä lukuisat pienet hankkeet, ja osasta puuttuu pitkäkestoisten vaikutusten edellyttämä
kriittinen massa. Toimet ovat myös osittain päällekkäisiä, mikä kasvattaa hallintokustannuksia
ja aiheuttaa epätietoisuutta mahdollisten hakijoiden keskuudessa.
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Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että nykyistä rakennetta rationalisoidaan ja
yksinkertaistetaan perustamalla yksi yhdistetty yleissivistävää ja ammatillista koulutusta ja
nuorisoa koskeva ohjelma. Painopisteenä on inhimillisen pääoman ammattitaidon ja
liikkuvuuden kehittäminen. Samoista syistä lisätään kulttuuriin liittyvien ohjelmien synergiaa.
Hakumenettelyjä ja hankkeiden seurantaa ja arviointia yksinkertaistetaan muun muassa siten,
että kansalliset virastot vastaavat hankkeiden hallinnoinnista.
Komissio ehdottaa, että yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osoitetaan 15,2
miljardin euron määrärahat ja kulttuuriin 1,6 miljardin euron määrärahat vuosiksi
2014–2020.
Tätä rahoitusta täydennetään merkittävällä tuella, jota myönnetään rakennerahastoista
yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen. Esimerkiksi EU:n eri alueilla käytetään
yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen noin 72,5 miljardia euroa vuosina 2007–
2013, ja rahoituksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tulevaisuudessakin.
5.6.

Maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin vastaaminen

Sisäasioihin liittyvien toimien merkitys on kasvanut koko ajan viime vuosina. Näihin
kuuluvat turvallisuuteen, muuttoliikkeeseen ja ulkorajojen valvontaan liittyvät asiat.
Lissabonin sopimus aiheutti suuria muutoksia myös tällä politiikan alalla. Sen merkitys on
vahvistettu Tukholman ohjelmassa12 ja siihen liitetyssä toimintaohjelmassa13.
Erittäin tärkeä tavoite on luoda vailla sisärajoja oleva alue, missä EU:n kansalaiset ja
kolmansien maiden kansalaiset, joilla on oikeus saapua EU:n alueelle ja oleskella siellä,
voivat liikkua, asua ja työskennellä vapaasti luottaen siihen, että heidän oikeuksiaan
kunnioitetaan ja heidän turvallisuutensa pystytään takaamaan. Samaan aikaan laittomaan
maahanmuuttoon ja kotouttamiseen mahdollisesti liittyvät ongelmat aiheuttavat yhä enemmän
keskustelua. Tulevaisuuteen suuntautunut laillista maahanmuuttoa ja kotouttamista koskeva
politiikka on keskeisessä asemassa pyrittäessä parantamaan EU:n kilpailukykyä ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta, rikastuttamaan yhteiskuntiamme ja luomaan mahdollisuuksia kaikille.
Arvojamme vastaavan, turvallisemman ja tehokkaamman yhteisen eurooppalaisen
turvapaikkajärjestelmän valmiiksi saaminen on jatkossakin prioriteetti. Tämä on yksi osaalue, jolla EU:n budjettivaroilla voidaan tuottaa selkeää lisäarvoa.
Komissio ehdottaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä menovälineiden
rakennetta yksinkertaistetaan keskittämällä ohjelmat kahteen pilariin. Tällöin perustetaan
maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto. Molemmilla
rahastoilla on ulkoinen ulottuvuus, jolla varmistetaan rahoituksen jatkuvuus ensin EU:ssa ja
sitten kolmansissa maissa esimerkiksi pakolaisten uudelleensijoittamisen, takaisinottamisen ja
alueellisten suojeluohjelmien osalta. Komissio ehdottaa myös siirtymistä vuotuisesta
monivuotiseen ohjelmasuunnitteluun komission, jäsenvaltioiden ja lopullisten tuensaajien
työtaakan helpottamiseksi.
Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n on tehtävä yhteistyötä rikollisverkostojen, ihmiskaupan
ja aseiden ja huumausaineiden salakuljetuksen torjunnassa sekä pelastuspalvelun alalla. Näin
varmistetaan ihmisten ja ympäristön parempi suojelu suurten luonnonkatastrofien ja ihmisen
aiheuttamien katastrofien aikana. Euroopan kansalaisia koettelevien suuronnettomuuksien
12
13
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lisääntyminen edellyttää järjestelmällisempiä toimia EU:n tasolla. Tämän vuoksi komissio
ehdottaa, että EU:n katastrofiavun tehokkuutta, koordinointia ja näkyvyyttä lisätään.
Komissio ehdottaa, että sisäasioihin osoitetaan 8,2 miljardin euron määrärahat ja
pelastuspalveluihin ja eurooppalaisiin hätäapuvalmiuksiin (European Emergency
Response Capacity) 455 miljoonaa euroa vuosiksi 2014–2020.
5.7.

EU globaalina toimijana

Tapahtumat EU:n ulkopuolella voivat vaikuttaa suoraan EU:n kansalaisten turvallisuuteen ja
vaurauteen. Tämän vuoksi on EU:n etujen mukaista pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan
ympäröivän maailman toimintaan muun muassa käyttämällä rahoitusvälineitä.
Lissabonin sopimus merkitsee uutta alkua EU:n ja muun maailman suhteille. EU:hun on
perustettu uusi korkean edustajan tehtävä. Myös komission varapuheenjohtajana toimivalla
korkealla edustajalla on vahva koordinoiva rooli, ja tavoitteena on, että kansainvälisten
kumppanien kanssa voidaan puhua tehokkaasti yhdellä äänellä. Vuorovaikutuksen perustana
ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja perusoikeudet, ihmisarvo,
yhdenvertaisuus ja yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja
kansainvälisen lainsäädännön noudattaminen. EU tukee tulevaisuudessakin ihmisoikeuksien,
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ulkomailla. Se on keskeinen osa EU:n
ulkoisia toimia sen puolustaessa arvojaan.
Toinen painopiste on noudattaa EU:n virallista tavoitetta sitoa 0,7 prosenttia BKT:sta
kehitysapuun säilyttämällä samalla tasolla EU:n talousarvion osuus EU:n yhteenlasketusta
kehitysavusta vuoteen 2015 saakka. Näin otetaan merkittävä askel kohti vuosituhannen
kehitystavoitteiden saavuttamista. EU:hun perustetaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen
kuuluva yleisafrikkalainen väline, jolla tuetaan yhteisen Afrikka–Eurooppa-strategian
täytäntöönpanoa keskittyen alueiden rajat ylittävien ja mantereen kattavien toimien selkeään
lisäarvoon. Uusi väline on riittävän joustava, jotta rahoitusosuuksia voidaan hankkia EU:n
jäsenvaltioilta, Afrikan valtioilta, rahoituslaitoksilta ja yksityissektorilta. Tämän lisäksi
kehitysyhteistyön rahoitusvälineellä aiotaan keskittyä köyhyyden poistamiseen ja
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen asianomaisilla alueilla maailmassa.
EU:n sitoumukset on räätälöitävä tapauskohtaisesti. EU:n kumppaneihin kuuluu sekä
kehittyneitä talouksia että kaikkein vähiten kehittyneitä maita, jotka tarvitsevat EU:n
erityistukea. Euroopan naapuruuspolitiikasta vastikään annetun tiedonannon14 mukaisesti EU
on sitoutunut pitkällä aikavälillä perustamaan lähialueilleen vakauden, vaurauden ja
demokratian alueen. Arabimaiden historiallinen kehitys edellyttää myös kestäviä
investointeja, joilla tuetaan muutosprosessia, joka on selkeästi sekä kyseisten maiden että
EU:n etujen mukainen. EU tehostaa kriisien ennaltaehkäisyä säilyttääkseen rauhan ja
lujittaakseen kansainvälistä turvallisuutta.
EU:n välineet voivat myös auttaa sen sitoutumista kolmansien maiden kanssa toimiin aloilla,
joilla on globaali merkitys, kuten ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, laiton maahanmuutto ja
alueelliset levottomuudet. Näin EU voi reagoida nopeasti ja tehokkaasti luonnonkatastrofeihin
ja ihmisen aiheuttamiin suuronnettomuuksiin koko maailmassa. EU on sitoutunut osoittamaan
varoja täyttääkseen ilmastonmuutokseen ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät
sitoumuksensa. Rahoitusvälineiden vuonna 2003 tapahtunut kattava rationalisointi on alkanut
tuottaa parempia tuloksia. Komissio ei pidä lainsäädäntökehyksen perinpohjaista uudistamista
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tarpeellisena enää seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana, mutta joitakin
kehittämiskohteita aiotaan ehdottaa, ja investointien kokonaismäärää lisätään.
Käynnissä olevien kansainvälisten muutosten vuoksi komissio ehdottaa, että ohjelmien
rahoitus teollistuneissa ja nousevan talouden maissa suunnataan uudelleen. Sen tilalle
perustetaan uusi kumppanuusväline, jolla tuetaan EU:n taloudellisia etuja muualla
maailmassa. Näin voidaan tarjota EU:n yrityksille uusia mahdollisuuksia edistämällä kaupan
ja sääntelyn lähentämistä niissä tapauksissa, joissa rahoituksella voidaan vahvistaa EU:n
taloudellisia kumppanuuksia koko maailmassa. Näin varmistetaan, että eurooppalaiset
yritykset voivat hyötyä eri puolilla maailmaa käynnissä olevasta talouselämän muutoksesta,
joka luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia hyvin tiukassa kilpailuympäristössä.
EU:n humanitaarinen apu tunnustetaan Lissabonin sopimuksessa itsenäiseksi politiikaksi
EU:n ulkosuhteiden alalla, mikä tuottaa paljon lisäarvoa. Humanitaarisen avun antamiseen
sovellettavalla johdonmukaisella, täydentävällä ja koordinoidulla EU:n lähestymistavalla
varmistetaan, että rajalliset resurssit käytetään tehokkaasti nimettyihin kohteisiin, ja tuetaan
pyrkimyksiä kohti tehokkaampaa kansainvälistä humanitaarista avustustoimintaa.
Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien suuronnettomuuksien lukumäärän ja
taloudellisten vaikutusten kasvu edellyttävät järjestelmällisiä toimia EU:n tasolla, jotta
voidaan parantaa valmiuksia ja avustuskapasiteettia sekä EU:ssa että muualla maailmassa.
Komissio ehdottaa, että kriiseihin valmistautumista ja niiden ennaltaehkäisyä ja hallintaa
toteutetaan humanitaarisen avun välineen kautta, ja EU:n pelastuspalvelumekanismia
käytetään luonnonkatastrofeissa ja ihmisen aiheuttamissa onnettomuuksissa, joita tapahtuu
tulevaisuudessakin, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat.
Komissio uskoo, että joillakin sisäisillä politiikan aloilla, kuten koulutuksessa ja
maahanmuuttoasioissa, rahoitusvälineitä pitäisi myös käyttää toimien tukemiseen kolmansissa
maissa, koska toiminnan rationalisointi ja yksinkertaistaminen tuottavat selviä etuja.
Komissio esittää, että ulkoisille välineille osoitetaan 70 miljardia euroa vuosiksi 2014–
2020.
Monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella:
•

Euroopan kehitysrahastolle (AKT-maat) 30 miljardia euroa

•

Euroopan kehitysrahastolle (merentakaiset maat ja alueet) 321 miljoonaa euroa

•

Maailman ilmasto- ja biodiversiteettirahasto

•

hätäapuvaraukseen 2,5 miljardia euroa.

5.8.

Erityisasemassa olevat menoerät

EU:n nimissä tai osana sen politiikkaa toteutettaville toimille on erilaisia rahoitustapoja.
Useista syistä jotkin toimet rahoitetaan eri budjettikertoimilla tai vain joidenkin
jäsenvaltioiden toimesta. Tässä monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa
komissio esittelee useita menoehdotuksia, joilla on erityisasema.
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5.8.1.

Euroopan kehitysrahasto

Euroopan kehitysrahastosta rahoitetaan EU:n kehitysmaakumppaneille suunnattua
kehitysapua. Tämä apu on perinteisesti rahoitettu EU:n talousarvion ulkopuolella, jotta
voidaan ottaa huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden historialliset suhteet eri puolilla maailmaa.
Komissio katsoo, että nykytilanteessa ei ole vielä edellytyksiä integroida Euroopan
kehitysrahastoa kokonaisuudessaan talousarvioon, koska AKT-maille myönnettävän EKRtuen perustana olevan Cotonoun sopimuksen voimassaolo päättyy vuonna 2020. Tulevaa
integrointia valmistellessa komissio saattaa ehdottaa, että EKR:n jakoperustetta lähennetään
EU:n talousarviossa käytettävän kertoimen kanssa. Näin lisätään myös kehitysapuna
myönnettyjen absoluuttisten rahamäärien läpinäkyvyyttä. Myös EKR:n demokraattista
tarkastelua aiotaan kehittää tekemällä siitä kehitysyhteistyön rahoitusvälineen mukainen,
ottaen kuitenkin samalla huomioon kyseisen välineen erityispiirteet.
5.8.2.

Laajamittaiset hankkeet

Aiempien vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että EU:n etujen mukaiset laajamittaiset
hankkeet ovat yleensä suhteettoman kalliita suhteessa EU:n pieneen rahoitusosuuteen. Näiden
hankkeiden erityisluonteen vuoksi alkuperäiset kustannusarviot ylittyvät usein, ja lisävarojen
hankkiminen edellyttää, että varoja joudutaan ottamaan muilta prioriteeteilta, joille ne on jo
korvamerkitty. Tämä ei ole kestävä ratkaisu. Komissio on päättänyt antaa laajamittaisten
tieteellisten hankkeiden tulevasta rahoituksesta vaihtoehtoiset ehdotukset, joissa Galileo ja
muut hankkeet pidetään erillään.
EU on Galileo-hankkeen ainoa omistaja, ja osana tätä pakettia ehdotetaan Galileon tulevia
tarpeita vastaava talousarvio. Kustannukset on pyrittävä pitämään kurissa koko ajan. Tämä
varmistetaan monivuotisesta rahoituskehyksestä annettavassa asetuksessa. Hankkeen
täydellinen käyttöönottovaihe ja operatiivinen vaihe on tarkoitus saavuttaa seuraavan
rahoituskehyksen
alussa.
Tuolloin
olisi
harkittava
uusia
pitkän
aikavälin
hallinnointijärjestelyjä.
Kansainvälisen lämpöydinkoereaktorihankkeen (ITER) ja ympäristön ja turvallisuuden
maailmanlaajuisen seurantahankkeen (GMES) kustannukset ovat alun perin liian suuret ja/tai
ne ovat ylittyneet liian paljon saadakseen kaiken rahoituksen EU:n talousarviosta. Tämän
vuoksi komissio ehdottaa, että niiden rahoitus hoidetaan monivuotisen rahoituskehyksen
ulkopuolella vuoden 2013 jälkeen. Näin EU pystyy jatkossa täyttämään täysimääräisesti
kansainväliset sitoumuksensa.
6.

VÄLINEET JA OHJELMIEN TOTEUTUS

6.1.

Ohjelmien toteuttamista helpotetaan järjestelmää yksinkertaistamalla

EU:n ohjelmien täytäntöönpanomenettelyillä ja valvontavaatimuksilla on pystyttävä
varmistamaan vastuuvelvollisuus, minkä lisäksi niiden on oltava kustannustehokkaita.
Vuosien aikana tehdyt muutokset ovat luoneet järjestelmän, jota pidetään yleisesti liian
monimutkaisena ja joka usein vähentää halua osallistua ohjelmiin ja/tai viivästyttää toteutusta.
Tämän vuoksi komissio on päättänyt ehdottaa koko tulevan monivuotisen rahoituskehyksen
kattavaa radikaalia yksinkertaistamista. On tärkeää, että kaikkien alakohtaisten ohjelmien
tulevissa oikeusperustoissa tasapainotetaan oikealla tavalla poliittiset tavoitteet, toteutuskeinot
sekä hallinnon ja valvonnan kustannukset. Erityisesti poliittisten tavoitteiden saavuttamisen
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edellytykset määritetään kustannustehokkaasti siten, että varmistetaan selkeät
tukikelpoisuuden ehdot, vastuunjako ja asianmukainen valvonta, joka pitää virheiden ja
petosten riskin kohtuullisella tasolla kohtuullisin kustannuksin.
EU:n varojen käytön tarkoituksenmukainen yksinkertaistaminen vaatii kaikkien toimielinten
yhteisiä ponnistuksia, kun varainhoitoasetuksen yleisiä säännöksiä ja valmisteilla olevia
alakohtaisia säännöksiä tarkistetaan. EU:n tasolla toteutettava yksinkertaistaminen jää
kuitenkin puutteelliseksi, jos siihen ei yhdistetä kansallisen tason rinnakkaisia toimia
esimerkiksi määrärahojen yhteisen hallinnoinnin alalla. Komissio antaa yksinkertaistamisesta
oman tiedonannon vuoden 2011 lopulla, kun se on antanut kaikki alakohtaiset ehdotuksensa.
6.1.1.

Ohjelmien lukumäärän vähentäminen

Tämä tavoite voidaan saavuttaa vähentämällä ensinnäkin erillisten ohjelmien ja välineiden
lukumäärää. Useat poliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa lisäämättä tarpeettomasti niiden
toteuttamisessa käytettävien välineiden lukumäärää ja välttämällä ohjelmien
hallinnointisääntöjen välisiä suuria eroja. Huonosti onnistuneet monimutkaiset ohjelmat joko
muokataan yksinkertaisemmiksi ja tehokkaammiksi tai lopetetaan. Tästä lähestymistavasta
ollaan laatimassa ehdotuksia joillakin aloilla (kalastus- ja meriasiat, oikeusasiat ja
perusoikeudet, sisäasiat, koulutus ja kulttuuri).
6.1.2.

Yhteinen kehys useille välineille

Toinen tapa yksinkertaistaa ohjelmien hallinnointia on laatia niille yhteinen kehys ja säännöt
ja minimoida poikkeukset ja erityispiirteet. Esimerkiksi:
•

Komissio ehdottaa, että kolme keskeistä tutkimuksen ja innovoinnin rahoituslähdettä
(nykyinen seitsemäs puiteohjelma, kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman nykyinen
innovaatio-osa ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti) yhdistetään EU:n
tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteiseksi strategiakehykseksi.

•

Yhteisesti hallinnoitavissa rahastoissa (EAKR, Euroopan sosiaalirahasto,
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä tuleva
Euroopan meri- ja kalastusrahasto) yhteisellä strategisella kehyksellä korvataan
nykyinen lähestymistapa, jossa eri välineille on laadittu omat strategiset suuntaviivat.

6.1.3.

Ulkoistaminen

Komissio ehdottaa myös, että nykyisiä toimeenpanovirastoja aletaan käyttää laajemmin.
Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että nämä virastot pystyvät tehostamaan toimien
toteuttamista ja lisäämään EU:n näkyvyyttä. Tällä välineellä on erityisen suuri merkitys
jatkettaessa niitä käynnissä olevia pienempiä ohjelmia, joita ei ole vielä ulkoistettu ja joihin
sisältyy yhtenäisten tai standardoitujen toimien kriittinen massa, jolla saavutetaan
mittakaavaetuja. Uusia toimeenpanovirastoja ei perusteta, vaan nykyisten toimeksiantoa
tarkistetaan tarpeen mukaan. Tätä lähestymistapaa sovelletaan muun muassa koulutus- ja
kulttuuriohjelmia koskevissa ehdotuksissa.
6.1.4.

Painopisteiden sisällyttäminen kaikille politiikan aloille

Tavoitteiden optimaalinen saavuttaminen joillakin toimintalohkoilla (muun muassa
ilmastotoimissa, ympäristönsuojelussa, kuluttajapolitiikassa, terveydenhoidossa ja
perusoikeuksien alalla) edellyttää painopisteiden sisällyttämistä muiden toimintalohkojen
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useisiin välineisiin. Esimerkiksi ilmastotoimet ja ympäristönsuojelutavoitteet on otettava
välineissä huomioon sen varmistamiseksi, että niillä edistetään vähän hiiltä käyttävän,
resurssitehokkaan ja ilmastonmuutoksen kestävän talouden rakentamista. Näin lisätään EU:n
kilpailukykyä, luodaan enemmän ja ympäristöystävällisempiä työpaikkoja, parannetaan
energiavarmuutta ja saavutetaan terveyshyötyjä. Kehitysyhteistyön alalla ilmasto- ja
ympäristöasiat, erityisesti biologinen monimuotoisuus, sisällytetään kaikkiin ohjelmiin.
Osuudet EU:n talousarviosta kasvavat, kun painopisteet otetaan huomioon kaikilla EU:n
keskeisillä politiikan aloilla (esimerkiksi koheesiopolitiikka, tutkimus ja innovaatiot,
maatalous ja ulkoinen yhteistyö). Koska samalla toimella voidaan yhtä aikaa pyrkiä useisiin
eri tavoitteisiin, valtavirtaistaminen edistää synergioita käytettäessä varoja eri prioriteetteihin
sekä parantaa menojen johdonmukaisuutta ja kustannustehokkuutta.
6.1.5.

Tehokkaampi hallinto

Hallintomenojen osuus kokonaismenoista on nykyään 5,7 prosenttia. Näillä varoilla
rahoitetaan kaikkien EU:n toimielinten hallintomenot. Euroopan parlamentin osuus on 20
prosenttia, Eurooppa-neuvoston ja neuvoston 7 prosenttia, komission 40 prosenttia ja
pienempien toimielinten ja elinten 15 prosenttia. Komissio on osaltaan toteuttanut viimeksi
kuluneiden kymmenen vuoden aikana huomattavia toimia uudistaakseen henkilö- ja
budjettiresurssien hallintoa ja varmistaakseen resurssien tehokkaamman käytön. Pelkästään
vuonna 2004 päätetyt uudistukset ovat tuottaneet tähän päivään mennessä kolmen miljardin
euron säästöt. Uudistusprosessin jatkuessa saavutetaan viiden miljardin euron lisäsäästöt
vuoteen 2020 mennessä. Komission henkilöresurssit eivät ole kasvaneet vuodesta 2007 osana
sitoumusta rajoittaa EU:n poliittisten toimien hallinnon kustannuksia.
Komissio ehdottaa, että EU:n toimielinten, virastojen ja elinten hallinnon yksinkertaistamista
ja rationalisointia jatketaan, jotta EU:sta tulee Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden
mukaisesti ajanmukainen, tehokas ja dynaaminen organisaatio. Komissio on tietoinen
jäsenvaltioiden talousarvioihin kohdistuvista paineista ja ottaa huomioon kansallisen
julkishallinnon menoleikkaukset. Tämän vuoksi komissio on tarkastellut kaikkien toimielinten
hallintomenoja löytääkseen uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja alentaa kustannuksia.
Osana seuraavaa monivuotista rahoituskehystä komissio on päättänyt ehdottaa viiden
prosentin vähennystä jokaisen toimielimen/yksikön, viraston ja muun elimen henkilöstöön.
Muiden tehostamistoimien kanssa hallintomenot saadaan siten pidettyä minimitasolla
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana.
Komissio ei odota uuden monivuotisen rahoituskehyksen alkuun eli vuoteen 2014, vaan on
päättänyt ehdottaa lukuisia muutoksia toimielimissä työskenteleviin EU-virkamiehiin
sovellettaviin henkilöstösääntöihin. Muutoksiin kuuluvat muun muassa palkkojen sopeutusten
laskemisessa sovellettava uusi menetelmä, viikoittaisen työajan pidentäminen 37,5 tunnista 40
tuntiin ilman palkankorotusta, eläkeiän nostaminen ja tiettyjen ajastaan jälkeen jääneiksi
katsottujen ehtojen ajanmukaistaminen vastaamaan jäsenvaltioiden hallintojärjestelmien
kehitystä. Komissio laatii asetusehdotusta, josta neuvotellaan ensin henkilöstön edustajien
kanssa osana työmarkkinaosapuolten normaalia vuoropuhelua. Sitten ehdotus esitetään
virallisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman nopeaa hyväksymistä
varten.
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7.

MONIVUOTISEN
JOUSTAVUUS

RAHOITUSKEHYKSEN

VOIMASSAOLOAIKA,

RAKENNE

JA

Komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin kannan ja ehdottaa seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi seitsemää vuotta. Tämä vahvistaa yhteyttä Eurooppa
2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Komissio laatii vuonna 2016 arvion
rahoituskehyksen toteuttamisesta ja tekee tarvittaessa sitä koskevia muutosehdotuksia.
Komissio ehdottaa, että vuoden 2007–2013 rahoituskehyksessä käytettyjä otsakkeita
muokataan vastaamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Komissio on yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että otsakkeiden sisällä ja niiden
välillä tarvitaan enemmän joustavuutta, jotta Euroopan unioni pystyy vastaamaan uusiin
haasteisiin ja jotta päätöksentekoprosessi saadaan sujuvammaksi toimielimissä. Komissio
ehdottaa viittä rahoituskehyksen ulkopuolista välinettä (hätäapuvaraus, joustoväline,
solidaarisuusrahasto, globalisaatiorahasto ja uusi väline, jolla reagoidaan maatalouden
kriisitilanteisiin). Lisäksi komissio ehdottaa joitakin muita muutoksia, jotka esitetään liitteenä
olevissa ehdotuksissa monivuotista rahoituskehystä koskevaksi asetukseksi sekä uudeksi
toimielinten sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta. Eri
välineiden tulevissa oikeusperustoissa ehdotetaan lisäksi delegoitujen säädösten laajaa
käyttöä. Näin toimintapolitiikkaa voidaan hallinnoida joustavammin ohjelmakauden aikana
samalla kun kunnioitetaan kummankin lainsäätäjän oikeuksia.
Ohjelmien hallinnoinnissa on toisaalta otettava paremmin huomioon tarve suunnitella tulevia
menoja tiukemmin ja välttää tulevien maksujen liian suuri kasautuminen. Tämän vuoksi
komissio ehdottaa toimia, joilla varmistetaan tiukemmat säännöt EU:n rahoittamien ohjelmien
rahoitussuunnittelulle ja hallinnoinnille, erityisesti rakennerahastoissa, samalla kun otetaan
huomioon jäsenvaltioiden vastuualueet näiden varojen hallinnoinnissa.
8.

PÄÄTELMÄ

Komissio ehdottaa liitteenä olevissa säädöksissä asetusta, jolla vahvistetaan uusi
monivuotinen rahoituskehys, toimielinten sopimusta budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta
varainhoidosta
ja
omia
varoja
koskevaa
päätöstä
(sekä
tarvittavaa
täytäntöönpanolainsäädäntöä).
Tässä tiedonannossa määritetty lähestymistapa esitetään ennen vuoden 2011 loppua
yksityiskohtaisesti meno-ohjelmia ja yksittäisten toimintalohkojen välineitä koskevissa
säädösehdotuksissa.
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pyydetään hyväksymään tässä tiedonannossa esitetyt
suuntaviivat ja toteuttamaan neuvotteluprosessissa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että
asianomaiset säädökset, mukaan luettuina alakohtaiset meno-ohjelmat ja välineet,
hyväksytään ajoissa, jotta uusi monivuotinen rahoituskehys voidaan panna sujuvasti
täytäntöön 1. tammikuuta 2014. Komissio ehdottaa tähän kehykseen tarvittavia muutoksia, jos
Kroatian tasavallasta tulee odotetusti Euroopan unionin jäsenvaltio ennen seuraavan
monivuotisen rahoituskehyksen voimaantuloa.
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MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 2014-2020 (MAKSUSITOUMUKSINA)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2020

Vuoden 2011 hintoina
OTSAKE 1 Älykäs ja osallistava kasvu
Galileo
Ydinturvallisuus ja käytöstä poistaminen
Yhteinen strategiakehys; tutkimus ja innovaatiot
Uusi kilpailukyky/pk-yritykset
Yhdistetty koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
Sosiaalinen kehitys
Tulli-Fiscalis-Petostentorjunta
Virastot
Muut
Liikkumavara

2
279
9 768
177
1 305
119
107
258
308
49

1 100
134
10 079
235
1 423
121
120
237
267
513

1 100
134
10 529
270
1 673
121
120
291
267
533

900
134
10 979
305
1 923
121
120
290
267
553

900
134
11 429
340
2 173
121
120
291
267
573

700
55
11 879
375
2 423
121
120
265
267
593

900
55
12 329
410
2 673
121
120
326
267
613

1 400
55
12 776
445
2 923
124
120
331
267
633

7 000
700
80 000
2 380
15 210
850
840
2 030
1 868
4 009

Energia
Liikenne
TVT
"Verkkojen Eurooppa” -väline

22
1 552
3
1 577

973
2 299
642
3 914

1 233
2 499
782
4 514

1 033
2 899
1 182
5 114

1 173
3 099
1 442
5 714

1 303
3 499
1 512
6 314

1 503
3 699
1 712
6 914

1 903
3 700
1 913
7 516

9 121
21 694
9 185
40 000

30 692
1 963
6 314
1 304
11 885
249
52 406
66 354

22 032
5 549
7 592
1 671
9 577
132
46 554
64 696

22 459
5 555
7 592
1 671
9 620
132
47 029
66 580

22 836
5 560
7 592
1 671
9 636
132
47 428
68 133

23 227
5 565
7 592
1 671
9 708
132
47 895
69 956

23 631
5 570
7 592
1 671
9 888
132
48 484
71 596

24 012
5 574
7 592
1 671
10 059
132
49 041
73 768

24 393
5 579
7 592
1 671
10 222
132
49 589
76 179

162 590
38 952
53 143
11 700
68 710
926
336 020
490 908

43 515
13 890

42 244
13 618

41 623
13 351

41 029
13 089

40 420
12 832

39 618
12 581

38 831
12 334

38 060
12 092

281 825
89 895

984
362
49
230
59 031

945
390
49
140
57 386

950
415
49
140
56 527

955
440
49
140
55 702

955
465
49
140
54 861

960
490
49
140
53 837

960
515
49
140
52 829

960
485
49
139
51 784

6 685
3 200
344
979
382 927

487
604
132
44
35
20
29
54
24
181
387
155
57
2 209

490
528
104
44
41
35
29
330
57
25
182
431
106
130
2 532

490
548
104
50
45
35
29
323
57
25
197
431
106
130
2 571

490
568
104
55
50
35
29
317
57
25
212
431
106
130
2 609

490
588
104
60
55
35
29
311
57
25
227
431
106
130
2 648

490
608
104
65
60
35
29
305
57
25
242
431
106
130
2 687

490
628
104
70
65
35
29
299
57
25
257
431
106
130
2 726

493
648
105
72
71
35
29
293
54
25
273
431
106
129
2 763

3 433
4 113
729
416
387
245
203
2 177
396
175
1 590
3 020
743
909
18 535

1 888
2 268

1 789
2 100

1 789
2 213

1 789
2 226

1 789
2 265

1 789
2 340

1 789
2 439

1 789
2 514

12 520
16 097

169
357
352
70
2 553
841

200
359
359
126
2 560
930

200
359
359
130
2 682
925

200
359
359
135
2 808
920

200
359
359
141
2 938
915

200
359
359
148
3 069
910

200
359
359
156
3 202
905

200
359
359
164
3 338
900

1 400
2 510
2 510
1 000
20 597
6 405

5
0
76
132
250
20
141
101
9 222

30
20
80
85
236
20
134
374
9 400

30
22
80
85
231
20
134
388
9 645

30
25
80
85
226
20
189
396
9 845

30
29
80
85
195
20
134
422
9 960

30
33
80
84
157
20
134
439
10 150

30
38
80
84
128
20
134
458
10 380

30
43
80
85
84
20
134
523
10 620

210
210
560
593
1 257
137
995
3 000
70 000

1 522
6 802
510
8 833

1 575
6 812
155
8 542

1 640
6 869
170
8 679

1 687
6 924
185
8 796

1 752
6 991
200
8 943

1 785
7 074
215
9 073

1 839
7 156
230
9 225

1 886
7 239
247
9 371

12 165
49 064
1 400
62 629

145 650
1,12 %

142 556
1,08 %

144 002
1,07 %

145 085
1,06 %

146 368
1,06 %

147 344
1,05 %

148 928
1,04 %

150 718
1,03 %

1 025 000
1,05 %

Alueellinen lähentyminen
Siirtymäalueet
Kilpailukyky
Alueellinen yhteistyö
Koheesiorahasto
Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet
Koheesiopolitiikka
OTSAKE 1 YHTEENSÄ
OTSAKE 2 Kestävä kasvu: luonnonvarat
YMP:n enimmäismäärä (suorat maksut + markkinoihin liittyvät
menot)
Maaseudun kehittäminen
EMFF (ml. markkinatoimenpiteet) + kumppanuuspuitesopimukset + alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt
Ympäristö ja ilmastotoimet (Life +)
Virastot
Liikkumavara
OTSAKE 2 YHTEENSÄ
OTSAKE 3 Turvallisuus ja kansalaisuus
Maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto
Sisäinen turvallisuus
Tietotekniikkajärjestelmät
Oikeusasiat
Oikeudet ja kansalaisuus
Väestönsuojelu
Kansalaisten Eurooppa
Elintarviketurvallisuus
Kansanterveys
Kuluttajansuoja
Luova Eurooppa -ohjelma (Creative Europe)
Virastot
Muut
Liikkumavara
OTSAKE 3 YHTEENSÄ
OTSAKE 4 Globaali Eurooppa
Liittymistä valmisteleva väline
Euroopan naapuruuspoliittinen väline
Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen
rahoitusväline
Vakaus (vakautusväline)
Turvallisuus (YUTP)
Kumppanuusväline
Kehitysyhteistyön rahoitusväline
Humanitaarinen apu
Pelastuspalvelu (pelastuspalvelun rahoitusväline) +
eurooppalaiset hätäapuvalmiudet
Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot
Ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyön väline
Makrotaloudellinen rahoitusapu
Ulkoisten toimien takuurahasto
Virastot
Muut
Liikkumavara
OTSAKE 4 YHTEENSÄ
OTSAKE 5 Hallinto
Eläkemenot ja Eurooppa-koulut
Toimielinten hallintomenot
Liikkumavara
OTSAKE 5 YHTEENSÄ
YHTEENSÄ

% suhteessa BKTL:oon
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