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YHTEENVETO 

Tausta 

EU:n talousarvio on muuttunut merkittävästi sen jälkeen kun rahoitusnäkymät vuosiksi 2007–2013 

tulivat voimaan kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 tuli voimaan Lissabonissa sovittu sopimus 

Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Se muutti merkittävästi Euroopan unionin toimielinten 

toimivaltaa suhteessa omiin varoihin (talousarvion tulot) ja monivuotiseen rahoituskehykseen, joka 

korvasi rahoitusnäkymät ja kattaa keskipitkän aikavälin menoja sisältäviä ohjelmia, sekä näissä 

puitteissa sovittavaan vuotuiseen talousarvioon. Vuonna 2008 puhjennut maailmanlaajuinen 

finanssikriisi ja sitä seurannut erityisesti euroalueeseen vaikuttanut kriisi aiheuttivat säästöpaineita 

EU:n jäsenvaltioissa sekä EU:n talousarviossa. 

Tässä katsauksessa esitetään yhteenveto tästä kehityksestä. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan 

talousarvion rakennetta ja menoja. Toisessa osassa selvitetään muutoksia, jotka tulivat voimaan 

SEUT-sopimuksen nojalla. Katsauksen päätteeksi esitetään yhteenveto vaikutuksista, joita poliittisilla 

säästötoimipaineilla ja euroalueen talouden vakauttamiseen tarkoitettujen välineiden luomisella on 

ollut talousarvioon. 

 

1. TALOUSARVION RAKENNE JA MENOT 

Euroopan unionin (EU) menot pohjaavat kolmeen pilariin: i) omat varat, ii) monivuotinen rahoituskehys 

ja iii) vuotuinen talousarvio. 

1.1. OMAT VARAT JA NS. KORJAUKSET 

EU:n talousarvion tuloista eli omista varoista määrätään SEUT-sopimuksen 311 artiklassa. Siinä 

todetaan, että neuvosto hyväksyy tuloja koskevat päätökset yksimielisesti kuultuaan ensin Euroopan 

parlamenttia ja että jokainen jäsenvaltio ratifioi ne, yleensä kansallisessa parlamentissaan. Nykyinen 

omia varoja koskeva päätös tehtiin vuonna 2014. Se tuli voimaan vuonna 2016, ja sitä sovellettiin 

takautuvasti 1. tammikuuta 2014 alkaen. Siinä määrätään, että nämä varat voivat olla enintään 

1,2 prosenttia EU:n bruttokansantulosta (BKTL). Tosin käytännössä ne ovat itse asiassa noin prosentin 

BKTL:sta. Rahoitus tulee ensinnäkin EU:n ulkoisesta tariffista ja arvonlisäveron (ALV) kokonaisarvoon 

kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavasta 0,3 prosentin verokannasta. Pieni määrä saadaan myös 

sokerimaksuista. Käytännössä näiden lähteiden osuus on enintään 25 prosenttia EU:n tarvitsemista 

varoista vuodessa (tai 0,25 prosenttia BKTL:sta), vaikka prosenttiosuus voikin vaihdella vuosittain. 

Loppuosa (jäännös) koostuu kunkin jäsenvaltion bruttokansantuloon perustuvasta siirrosta, jotta 

saavutetaan nykyinen 0,95 prosentin maksuosuus BKTL:sta, joka vahvistettiin monivuotisessa 

rahoituskehyksessä kaudelle 2014–2020.  
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Esimerkiksi varainhoitovuonna 2015 omien varojen avulla hankittu rahoitus oli 146 miljardia euroa, kun 

taas menot (maksut) olivat 145 miljardia euroa, joten tilanne oli hieman ylijäämäinen. 

Käytössä on kuitenkin tiettyjä ns. korjauksia tai hyvityksiä, joilla vähennetään joidenkin vauraiden 

jäsenvaltioiden BKTL- tai ALV-osuuksia: 

i) Yhdistyneen kuningaskunnan hyvitys on 66 prosenttia sen nettorahoitusosuudesta (sen 

maksuosuus, josta on vähennetty EU:n Yhdistyneelle kuningaskunnalle maksamat varat). 

Käytännössä määrä on tätä pienempi, koska ulkoisen tariffin ja sokerimaksujen arvot 

jätetään pois laskelmista samoin kuin niiden EU-menojen prosenttiosuus, jotka on tehty 

EU:n ulkopuolella talousarvion otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa), ja kaikki EU:n muut kuin 

maatalousmenot, jotka koskevat EU:hun vuodesta 2004 alkaen liittyneitä kolmeatoista 

jäsenvaltiota. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän hyvityksen rahoittavat kaikki 

muut jäsenvaltiot suhteessa siihen, mikä on niiden osuus EU:n 

ALV-määräytymisperusteesta. 

ii) Ns. alennus korvauksesta: Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin maksuosuuksiin 

sovellettava 75 prosentin alennus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävästä 

hyvityksestä. 

iii) Vuotuiset kiinteät hyvitykset kaudella 2014–2020 Alankomaille (695 milj. euroa), Ruotsille 

(185 milj. euroa) ja Tanskalle (130 milj. euroa). 

iv) Saksalta, Alankomailta ja Ruotsilta perittävä ALV-maksuosuus alennetaan 0,30 prosentista 

puoleen eli 0,15 prosenttiin. Samoin 0,30 prosentin verokantaa alennetaan niissä 

jäsenvaltioissa, joissa kulutusmenojen osuus on yli 50 prosenttia BKTL:sta. 

Neljän erityyppisen hyvityksen yhdistelmä vahvistaa kaikkien jäsenvaltioiden taipumusta tarkastella 

EU:n talousarviota nettojäännöslaskelmien prosessina: menot tai hyvitykset pyritään maksimoimaan 

vastineeksi maksettavasta määrästä. Nettojäännösperiaatteeseen puuttuminen on keskeinen osa 

suosituksia, jotka on esitetty omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän raportissa (Monti ja 

muut 2017). Uudet omat varat, jotka voisivat pienentää BKTL-osuuksien siirtoja ja vähentää hyvitysten 

vaatimista, voivat olla mahdollisia, jos EU-menojen voidaan osoittaa tuovan lisäarvoa 

kerrannaisvaikutusten, rajat ylittävien vaikutusten tai kynnysvaikutusten muodossa tai tarjoavan 

mittakaavaetuja kansallisiin menoihin verrattuna. 

1.2. MAKSUSITOUMUKSET JA MAKSUT 

EU:n menot jakautuvat maksusitoumuksiin ja maksuihin. Näiden erotus tunnetaan maksattamatta 

olevana määränä (RAL, reste à liquider). Maksusitoumukset muodostavat menojen enimmäismäärän, 

johon EU sitoutuu meno-ohjelmissa. Niitä voitaisiin siis pitää eräänlaisena virtuaalirahana. Osa 

maksumäärärahoista vapautuu hankkeen alussa yleensä hyvin nopeastikin, varsinkin jos on kyse 

maatalouden tai hallinnon menoista, jotka eivät edellytä yhteisrahoitusta. Hankkeen päättyessä 
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maksujen jäännösosa vapautetaan, jos edunsaaja on noudattanut ehtoja. Joissakin maksuissa on kyse 

useita vuosia aiemmin tehdyistä sitoumuksista, ja varoja jääkin usein käyttämättä, jos edunsaaja ei ole 

pannut sovittua ohjelmaa täytäntöön kokonaisuudessaan. Näin ollen maksattamatta oleva määrä 

kasvaa. 

1.3. MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 

Monivuotisessa rahoituskehyksessä (SEUT-sopimuksen 312 artikla) ennakoidaan EU:n talousarvion 

menoja. Se ei kuitenkaan ole talousarvio vaan siinä määritellään menojen enimmäismäärät, jotka on 

jaoteltu toimintalohkoittain: 1a. Kilpailukyky, 1b. Koheesio, 2. Luonnonvarat (pääasiassa maatalous), 

3. Turvallisuus ja kansalaisuus, 4. Globaali Eurooppa ja 5. Hallinto. Kussakin mainitussa otsakkeessa on 

monivuotinen ja vuotuinen enimmäismäärä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja 

maksusitoumuksia. Maksujen enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan menojen kokonaismäärään 

eikä kuhunkin otsakkeeseen erikseen. 

Euroopan komissio ehdottaa monivuotista rahoituskehystä, ja neuvosto tekee asiaa koskevan 

päätöksen yksimielisesti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä. 

Parlamentilla on siis mahdollisuus osallistua sen ehdottamiseen yhdessä komission kanssa. 

Rahoitusnäkymien ja niiden seuraajan eli monivuotisen rahoituskehyksen jakautuminen 

seitsenvuotiskausiksi 2007–2013 ja 2014–2020 esitetään jäljempänä taulukossa 1. 

Taulukko 1: Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymät ja vuodet 2014–2020 kattava monivuotinen 
rahoituskehys 

  
Rahoitusnäkymät 

2007–2013 

Komission 
ehdotus 

2014–2020 

Sovitut määrät 
2014–2020 

1a. Kilpailukyky   9 % 15 % 13 % 

1b. Koheesio  36 % 33 % 34 % 

2. Luonnonvarat  9 % 10 % 10 % 

Maatalous  34 % 28 % 29 % 

3. Turvallisuus/oikeusasiat  1 % 2 % 2 % 

4. Globaali Eurooppa  6 % 7 % 6 % 

5. Hallinto  6 % 6 % 6 % 

Maksusitoumukset BKTL:sta 1,05 % BKTL:sta 1,05 % BKTL:sta 1,00 % BKTL:sta 

Maksut BKTL:sta 1,00 % BKTL:sta 1,00 % BKTL:sta 0,95 % BKTL:sta 

Maksujen määrä 972 mrd. euroa 972 mrd. euroa 908 mrd. euroa 

Huom. Vuoden 2011 hinnat 
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Euroopan komissio ehdotti vuonna 2011 neuvoston muotoileman politiikan mukaisesti uutta 

monivuotista rahoituskehystä, jonka arvo oli sama kuin aiempien rahoitusnäkymien. Sen 

maksusitoumukset olivat 1,05 prosenttia ja maksut 1,00 prosenttia BKTL:sta. Kilpailukykyä koskevaan 

otsakkeeseen 1a ehdotettiin lisäyksiä siten, että menositoumukset, jotka olivat 9 prosenttia vuosina 

2007–2013, korotettaisiin 15 prosenttiin vuoden 2013 jälkeen. Komissio ehdotti koheesiositoumusten 

vähentämistä otsakkeessa 1b 36 prosentista 33 prosenttiin ja maatalouden maksusitoumusten 

vähentämistä otsakkeessa 2 34 prosentista 28 prosenttiin. Lopulta neuvosto pääsi yksimieliseen 

sopimukseen kokonaismenojen vähentämisestä siten, että sekä maksusitoumuksia että maksuja 

vähennettiin 5 prosenttia. Kyseisen sopimuksen mukaisesti kilpailukykyä koskevaksi määräksi 

vahvistettiin 13 prosenttia, mikä merkitsee edelleen kasvua edelliseen kauteen verrattuna mutta 

vähemmän kuin mitä komissio oli ehdottanut. Kun otetaan huomioon uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen alemmat enimmäismäärät, koheesiopolitiikan ja maatalouden suorien tukien 

rahoitus suojattiin suhteellisen hyvin. Niiden prosenttiosuutta vähennettiin vähemmän kuin mitä 

komissio oli ehdottanut.  

1.4. VUOTUISET TALOUSARVIOT 

EU:n vuotuiset talousarviot vahvistetaan monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien puitteissa. 

Käytännössä siinä päätetään talousarvion kunkin otsakkeen ja budjettikohdan maksusitoumus- ja 

maksumäärärahat. Sen jälkeen kun edeltävän varainhoitovuoden marraskuun tai joulukuun aikana on 

päästy sopimukseen vuotuisesta talousarviosta, voidaan tehdä vielä korjaavia tai täydentäviä 

lisätalousarvioita, joilla lisätään maksusitoumus- ja maksumäärärahoja seuraavan vuoden aikana. 

Hyväksytyt talousarviot ja lisätalousarviot muodostavat yhdessä kunkin vuoden lopullisen 

talousarvion. Tässä linkissä1 esitetään luvut, jotka sisältävät sekä maksusitoumukset että maksut sekä 

hyväksytyissä talousarvioissa että lopullisissa talousarvioissa vuosina 2007–2016. Lukuja myös 

verrataan neuvoston ja parlamentin hyväksymiin tasoihin, ennen kuin niistä on sovittu, jotta voidaan 

vertailla, onnistuiko jompikumpi paremmin omien prioriteettiensa turvaamisessa. 

Luvuista käy ilmi, että Euroopan parlamentti ei pystynyt turvaamaan varainhoitovuoden 2011 

prioriteettejaan maksusitoumuksina ja maksuina hyväksytyssä talousarviossa eikä lisätalousarvioissa. 

Seuraavina vuosina se onnistui paremmin maksuissa (mutta vain lisätalousarvioiden eikä alun perin 

hyväksyttyjen talousarvioiden osalta) ja kaikissa sitoumuksissa. Tämä viittaa siihen, että neuvosto oli 

valmis antamaan tarvittavat varat mutta vain vähemmän kerrallaan ja vähemmän näkyvien 

lisätalousarvioiden kautta. Vuonna 2013 neuvosto täytti parlamentin esittämät maksuja koskevat 

vaatimukset varmistaakseen, että parlamentti hyväksyy uuden monivuotisen rahoituskehyksen, jossa 

pidemmän aikavälin menoja vähennetään 5 prosenttia. Vuoden 2014 talousarviossa menoja 

vähennettiin uuden monivuotisen rahoituskehyksen myötä. 

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. LISSABONIN SOPIMUKSEN AIHEUTTAMAT TALOUSARVIOMUUTOKSET 

Taulukossa 2 esitetään Lissabonin sopimuksen aikaansaamat muutokset omissa varoissa, 

monivuotisessa rahoituskehyksessä ja vuotuisessa talousarviossa. 

Taulukko 2: Tilanne ennen Lissabonin sopimusta ja sen jälkeen 

Ennen sopimusta Sopimuksen jälkeen 

OMAT VARAT (EY 269 artikla) OMAT VARAT (SEUT 311 artikla) 

Komissio ehdottaa  
Parlamenttia kuullaan 
Neuvosto tekee päätöksen yksimielisesti 
Ratifiointi kansallisissa parlamenteissa 

Parlamenttia kuullaan 
Neuvosto tekee päätöksen yksimielisesti 
Ratifiointi kansallisissa parlamenteissa 

 Toteutus: Neuvosto MP sekä EP:n hyväksyntä 
RAHOITUSNÄKYMÄT 
(vuoden 1988 sopimus) 

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 
(SEUT 312 artikla) 

Komissio ehdottaa Komissio ehdottaa 

  EP antaa hyväksynnän ennen kuin neuvosto päättää 

Neuvosto tekee päätöksen yksimielisesti Neuvosto tekee päätöksen yksimielisesti 

EP hyväksyy tai hylkää EP hyväksyy tai hylkää 

Ratifiointi kansallisissa parlamenteissa Ei kansallista ratifiointia 

REVERSIOPISTE REVERSIOPISTE 

Sovelletaan edellisen vuoden talousarvion määriä 
Sovelletaan edellisen vuoden talousarvion määriä 
määräämättömän ajan 

Komissio, neuvosto MP:llä tai EP voivat estää 
edellisen vuoden talousarvion määrien soveltamisen 
varmistaen täten kaksinkertaisen reversion ja paluun 
ennen vuotta 1988 vallinneeseen epävakauteen ja 
ainoastaan vuotuisten talousarvioiden käyttöön   
ENIMMÄISKOROTUS 
(EY 272 artiklan 9 kohta) 

ENIMMÄISKOROTUS 
(EY 272 artiklan 9 kohdan poistaminen) 

Neuvoston MP, jolla enimmäismäärän ylittäviä 
menoja lisätään enintään enimmäiskorotuksella 

Enimmäismäärä voidaan ylittää ainoastaan 
neuvoston yksimielisellä päätöksellä 

Jos neuvoston korotus on vähintään 50 % 
enimmäiskorotuksesta, EP:n ehdoton enemmistö voi 
korottaa täyteen määrään   
Neuvoston MP + EP:n 3/5-enemmistö voi nostaa 
mainittua enimmäiskorotusta   
VUOTUINEN TALOUSARVIO (EY 272 artikla) VUOTUINEN TALOUSARVIO (SEUT 314 artikla) 

1. käsittely: Neuvoston MP 1. käsittely: Neuvoston MP 

EP:n yksinkertainen enemmistö + neuvoston 
määrävähemmistö pakollisten menojen 
vähentämiseksi 

EP:n ehdoton enemmistö + neuvoston MP 
muutosten tekemiseksi 

EP:n yksinkertainen enemmistö + neuvoston MP 
pakollisten menojen lisäämiseksi 

Neuvoston määrävähemmistö hylkäämiseksi 

EP:n ehdoton enemmistö + neuvoston MP tai EP:n 
3/5-enemmistö ei-pakollisten menojen lisäämiseksi 

  

EP:n 2/3-enemmistö hylkäämiseksi EP:n yksinkertainen enemmistö hylkäämiseksi 

REVERSIOPISTE (EY 273 artikla) REVERSIOPISTE (SEUT 315 artikla) 
Neuvoston MP pakollisten menojen väliaikaisten 
kahdestoistaosien vahvistamiseksi 

Neuvoston MP:llä ehdotus kaikista väliaikaisista 
kahdestoistaosista 

Neuvoston MP:llä ehdotus ei-pakollisten menojen 
väliaikaisista kahdestoistaosista  
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EP:n 3/5-enemmistö voi lisätä tai vähentää ei-
pakollisten menojen väliaikaisia kahdestoistaosia 

EP:n ehdoton enemmistö voi vain jäädyttää 
väliaikaiset kahdestoistaosat 

 

Lähde: Benedetto (2013: 353) 
Symbolien selitys: EY = EY:n perustamissopimus EP = Euroopan parlamentti MP = määräenemmistöpäätös SEUT: sopimus 

Euroopan unionin toiminnasta 

2.1. OMAT VARAT 

Omia varoja voitiin ennen Lissabonin sopimusta niin kuin sen jälkeenkin muuttaa ja uusia voitiin ottaa 

käyttöön edellyttäen, että neuvosto hyväksyy ne yksimielisesti ja että ne ratifioidaan jokaisessa 

jäsenvaltiossa. Euroopan parlamenttia kuullaan asiassa edelleen. 

SEUT-sopimuksen 311 artiklalla siirretään ehdotusvalta komissiolta neuvostolle. Neuvoston on 

nykyään saatava aikaan määräenemmistöpäätös uusien omien varojen käyttöön ottamiseksi. 

Euroopan parlamentti voi hyväksyä tai hylätä sen. Tämä toimivalta ei ole erityisen merkittävä, koska se 

rajoittuu hallinnollisiin asioihin ja mahdollistaa sen, että uudet omat varat (jos ja kun niistä on sovittu) 

otetaan käyttöön nopeammin. 

Korjauksia ja hyvityksiä koskevat päätökset ovat osa omia varoja koskevaa päätöstä. 

2.2. MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 

Monivuotinen rahoituskehys korvaa rahoitusnäkymät ja on voimassa vähintään viisi vuotta 

(SEUT-sopimuksen 312 artiklan 1 kohta). Koska se on kirjattu perussopimukseen, se ei ole niin joustava 

kuin rahoitusnäkymät, joiden pohjalla oli toimielinten välinen sopimus. 

Komissio ja neuvosto hyväksyivät rahoitusnäkymät (neuvosto yksimielisesti), ja Euroopan 

parlamentilta piti saada hyväksyntä. Lopuksi kukin jäsenvaltio ratifioi ne. Jos rahoitusnäkymistä ei 

päästy sopimukseen edellisen sopimuksen voimassaolon päättyessä, menoihin käytettävät määrät 

pysyivät samoina kuin edellisen vuoden talousarviossa, vaikka kullakin EU:n kolmesta toimielimestä oli 

mahdollisuus päättää tämän menettelyn keskeyttämisestä ja paluusta ainoastaan vuotuisen 

talousarvion käyttöön, mikä oli tapana ennen ensimmäistä vuonna 1988 sovittua rahoituskehystä. 

Komissio ja neuvosto ehdottavat monivuotista rahoituskehystä (neuvosto yksimielisesti) Euroopan 

parlamentin hyväksynnän saatuaan (SEUT-sopimuksen 312 artiklan 2 kohta). Tämä voisi merkitä sitä, 

että parlamentilla on toimivalta ehdottaa monivuotista rahoituskehystä yhdessä komission kanssa. 

Sopimuksen ratifiointia kansallisella tasolla ei enää vaadita. Lisäksi ns. siirtymälauseke mahdollistaa sen, 

että Eurooppa-neuvosto voi muuttaa monivuotista rahoituskehystä koskevan neuvoston 

päätöksentekovaatimuksen yksimielisyydestä määräenemmistöksi. Jos uudesta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä ei ole päästy sopimukseen edellisen voimassaolon päättyessä, jatkossa sovelletaan 

edellisen rahoituskehyksen viimeisen vuoden talousarvion määriä, kuten tapahtui myös 

rahoitusnäkymien kohdalla. EU:n kolmella toimielimellä ei enää ole oikeutta purkaa sopimusta ja palata 

yksinomaan vuotuiseen budjetointiin, joka niillä oli ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Näin 
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ollen vallitsevan tilanteen säilyttäminen on paljon suositumpaa, koska sopimuksen tekemättä 

jääminen merkitsee jatkuvuutta siinäkin tapauksessa, että menoja koskevat lainsäädäntöohjelmat ovat 

päättyneet. 
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Kuva 1: Enimmäiskorotus (vanhan perussopimuksen 272 artiklan 9 kohta, joka on poistettu Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 2009) 
 
Komissio       Jos neuvoston hyväksymä todellinen korotus  ... EP voi ehdottomalla enemmistöllä (376 meppiä) 
laskee enimmäis -   ei-pakollisiin menoihin     nostaa ei-pakollisia menoja 
korotuksen     on yli 50 % enimmäiskorotuksesta saman verran tai vielä 50 % enimmäiskorotuksesta 
tältä pohjalta: 1. BKT:n kehitys 
EU:ssa, 2. kansallisten talousarvioiden 
vuotuinen keskimääräinen 
vaihtelu ja 3. inflaatiokehitys 
 
 
tai 
 
 
Komissio      Neuvosto hyväksyy MP:llä   EP hyväksyy 3/5-enemmistöllä  
neuvosto 
ja EP hyväksyvät kaikki lisäyksen, 
joka ylittää enimmäiskorotuksen 
 
Lähde: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. VUOTUINEN TALOUSARVIO 

EU:n vuotuisesta talousarviosta on sovittu rahoitusnäkymien ja monivuotisen rahoituskehyksen 

enimmäismäärien puitteissa ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja sovitaan myös sen jälkeen. 

Ennen Lissabonin sopimusta menojen katsottiin olevan joko sopimuksiin perustuvia pakollisia menoja 

(maatalousmenot ja jotkin globaaliin politiikkaan liittyvät menot) tai sitten ei-pakollisia (suurin osa 

muusta talousarviosta). Talousarvioon sovellettiin erilaisia päätöksentekomenettelyjä sen mukaan, 

olivatko menot pakollisia vai ei-pakollisia. Ei-pakolliset menot olivat ajan mittaan nousseet vain hyvin 

vähäisestä osuudesta 1970-luvulla suurimmaksi osuudeksi talousarviossa 2000-luvulla. Euroopan 

parlamentin vaikutusvalta siis kasvoi, koska se pystyi dominoimaan ei-pakollisia menoja koskevia 

päätöksiä. 

Ennen Lissabonin sopimusta Euroopan parlamentti saattoi yksinkertaisella enemmistöllä tehdä 

tarkistuksia pakollisten menojen vähentämiseksi tai niiden siirtämiseksi, minkä neuvosto pystyi 

estämään vain määräenemmistöllä (Benedetto ja Høyland 2007). Lissabonin sopimuksen tultua 

voimaan neuvosto hyväksyy ehdotetun talousarvion tai muuttaa sitä määräenemmistöllä (314 artiklan 

3 kohta). Euroopan parlamentti voi esittää tarkistuksia ainoastaan ehdottomalla enemmistöllä 

(314 artiklan 4 kohta) yhdessä ainoassa käsittelyssä; muussa tapauksessa talousarvio on hyväksytty. 

Aiemmassa menettelyssä neuvosto ja parlamentti pystyivät saamaan läpi pakollisia (neuvosto) ja 

ei-pakollisia (parlamentti) päätöksiä toistensa tahdon vastaisesti. Parlamentilla oli myös mahdollisuus 

hylätä koko talousarvio kahden kolmasosan enemmistöllä. 

Uusi 314 artikla korvaa nämä ominaisuudet menettelyllä, joka edellyttää keskinäistä sopimusta 

kaikesta, ja jos sopimukseen ei päästä, oletusvaihtoehtona on molemminpuolinen hylkäämispäätös 

sovittelukomiteassa, joka koostuu jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin edustajista. Sopimukseen 

pääsyn voi estää joko hallitusten määrävähemmistö neuvostossa, joka estää määräenemmistön 

syntymisen, tai Euroopan parlamentin jäsenten yksinkertainen enemmistö sovittelukomiteassa. 

Tarkistusten läpi saaminen on hankalampaa, ja koko talousarvion hylkääminen on erittäin 

todennäköistä, jos talousarviosta on erimielisyyttä. Kun otetaan huomioon nämä säännöt, menomääriä 

koskeva vallitseva tilanne pysyy todennäköisemmin ennallaan. 

Juonenkäänteet eivät kuitenkaan lopu tähän. Uuden menettelyn loppuvaiheet vaikuttavat 

epärealistisilta, mutta tämä onkin juuri niiden merkitys vähennettäessä Euroopan parlamentin 

toimivaltaa, mikä saattaa edistää uudistuksia, ja lisättäessä hallitusten määrävähemmistön 

neuvotteluasemaa neuvostossa. Kun sovittelukomiteassa päästään onnistuneesti sopimukseen, 

parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä teksti lopullisissa kokouksissa. Jos 

neuvosto hyväksyy tekstin, se voidaan vielä hylätä parlamentissa ehdottomalla enemmistöllä 

(314 artiklan 7 kohdan c alakohta). Jos neuvosto hylkää tekstin mutta parlamentti hyväksyy sen, 
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yhteinen teksti hyväksytään, minkä lisäksi parlamentti saa oikeuden hyväksyä halutessaan kaikki 

alkuperäiset tarkistuksensa kolmen viidesosan enemmistöllä (314 artiklan 7 kohdan d alakohta). 

Voidaankin pohtia, milloin sitten kävisi niin, että neuvosto päättää määräenemmistöllä hylätä tekstin, 

jonka määräenemmistö oli juuri hyväksynyt sovittelussa, ja miksi neuvoston määräenemmistö 

vahvistaisi mieluummin parlamentin uudelleen läpi saamat ja neuvoston aiemmin jo hylkäämät 

tarkistukset sovittelukomitean tulokseen, jonka neuvosto on jo hyväksynyt määräenemmistöllä. 

(Benedetto ja Høyland 2007: 585–6). Neuvosto ei koskaan hylkäisi sovittelukomiteavaltuuskuntansa 

alustavasti hyväksymää tekstiä. Sovittelussa jäsenvaltiot ovat joustamattomampia neuvottelijoita kuin 

parlamentin jäsenet. Parlamentin valtuuskunta voi tehdä alustavan sopimuksen neuvoston kanssa 

tietäen, että parlamentin täysistunnolla on edelleen valta hylätä kyseinen sopimus. On kuitenkin 

huomattava, että parlamentin näennäisen äärimmäinen toimivalta saada uudelleen läpi kaikki 

alkuperäiset tarkistuksensa, jos neuvosto muuttaa mieltään, ei koskaan tule toteutumaan, koska tämä 

sääntö rajoittaa neuvostoa sovittelumenettelyssä siten, että se tekee vain sopimuksen, joka täyttää 

hallitusten määräenemmistön vaatimukset. Joko tapahtuu näin tai sitten jokin neuvoston 

määrävähemmistö käyttää toimivaltaansa hylätä talousarvio yksinkertaisesti siten, että 

sovittelumenettelyssä ei päästä sopimukseen. Näin tapahtui marraskuussa 2010 vuoden 2011 

talousarvion osalta. (Benedetto 2013: 358–9). 

 

Mitä tapahtuu, jos vuotuista talousarviota ei ole hyväksytty uuden varainhoitovuoden alkuun 

mennessä, kuten tapahtui 1980-luvulla? Siihen asti, että vuotuisesta talousarviosta on sovittu, neuvosto 

ja parlamentti voivat kuukausittain sopia, että käytetään enintään yksi kahdestoistaosa edellisen 

vuoden talousarvion määristä (EY:n perustamissopimuksen 273 artikla ja SEUT-sopimuksen 

315 artikla). Näistä käytetään nimitystä väliaikaiset kahdestoistaosat. Vanhan perussopimuksen 

mukaan neuvosto vahvistaa kuukausittain määrät, ja parlamentti voi lisätä tai vähentää ei-pakollisia 

määriä ainoastaan monivuotisessa talousarviopaketissa vahvistetun enimmäismäärän puitteissa. Näin 

parlamentti voisi estää talousarvion syntymisen mutta varmistaa samalla, että sen omat painopisteet 

rahoitetaan ei-pakollisina menoina kuukausittain. Lissabonin sopimuksen myötä tämä parlamentin 

toimivalta vähenee. Se voi vain estää lisäykset tai äänestää vähennyksistä, tosin nykyään kaikilla 

menoaloilla. Parlamentilla on siis enemmän toimivaltaa vähentää määrärahoja mutta se menettää 

toimivallan lisätä niitä (Benedetto 2013: 360). 

EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 9 kohdan mukaan ei-pakollisten menojen enimmäismäärä oli 

mahdollista ylittää, jos parlamentti hyväksyi sen kolmen viidesosan enemmistöllä ja neuvosto 

määräenemmistöllä. Lissabonin sopimus poistaa vanhan 272 artiklan 9 kohdan, mikä tarkoittaa, että 

enimmäismäärien ylittyminen on mahdollista ainoastaan neuvoston yksimielisellä päätöksellä. 

Tästä seuraa, että vaikka menoja ei vähennettäisi, ne ovat alhaisempia kuin ne muutoin olisivat. 

Parlamentti, joka yleensä kannattaa menojen lisäämistä, menettää toimivallan saada automaattisesti 

läpi tarkistuksia niihin menoihin, joita kutsuttiin ennen ei-pakollisiksi menoiksi. Parlamentti menettää 

myös kannustimen hylätä talousarvio, koska sen toimivalta toteuttaa väliaikaisia kahdestoistaosia 
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(SEUT-sopimuksen 315 artikla) rajoittuu menojen jäädyttämiseen tai vähentämiseen. Neuvostolla voi 

puolestaan olla kannustin estää talousarvio, koska uusi 315 artikla antaa sille mahdollisuuden varmistaa 

menojen jäädyttämisen. Edellä todettu on myös osoittanut, että jokainen jäsenvaltio voi estää menojen 

lisäyksen monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän ylitse. 

2.4. REVERSIOPISTEET 

Ns. reversiopisteen käsite on samantyylinen kuin vallitseva tilanne eli status quo, mutta 

yhteiskuntatieteissä siinä on kyse siitä, että vallitseva tilanne säilyy, vaikka päätöstä ei ole tehty. 

Vuotuiset talousarviot, joiden määrät eivät automaattisesti pysy samoina kuin edellisenä vuonna ja 

joihin tehdään yksipuolisia muutoksia, ovat hyviä käytännön esimerkkejä reversiopisteestä. 

Edellä käsitellyt vuotuiset talousarviotulokset, jotka ovat joustamattomampia ja todennäköisesti 

johtavat alhaisempiin menoihin, näkyvät jäljempänä esitetyissä kahdessa kuvassa, joissa vertaillaan 

EU:n vuotuisen talousarvion mahdollisia tuloksia ennen Lissabonin sopimusta ja sen jälkeen. Se 

toimielin, joka on kauimpana joko vallitsevasta tilanteesta tai reversiopisteestä, ”häviää pelin”. 

Reversiopiste voisi olla vallitseva tilanne, jos talousarviota koskevan sopimuksen tekemättä jääminen 

johtaisi edellisen vuoden talousarvion määrien soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentti etääntyy 

reversiopisteestä, se häviää vuotuiset talousarviotaistelut. 

Nämä hypoteettiset tulokset edellyttävät, että Euroopan komissio, parlamentti ja unionin varainkäytön 

lisäämistä ajavat jäsenvaltiot haluavat lisätä menoja, että neuvoston määräenemmistöpäätöksen 

keskeinen tekijä eli Saksa haluaa vähentää menoja ja että radikaalimmat jäsenvaltiot ns. Noordwijkin 

ryhmässä (tunnetaan myös nimellä Friends of Better Spending) haluavat vielä tätäkin vähemmän 

menoja. Koska monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät rajoittivat parlamenttia, se saattoi 

vahvistaa ainoastaan ei-pakollisia menoja prioriteettiansa alemmalle tasolle mutta yli sen, mitä 

neuvosto olisi halunnut. Tämä on vanhan menettelyn mukaisten ei-pakollisten menojen reversiopiste 

(kuva 2). Neuvosto pystyi määräenemmistöllä vahvistamaan pakolliset menot ja nostamaan 

ei-pakollisten menojen enimmäismääriä. Molemmat tulokset saattavat lisätä menoja vallitsevaan 

tilanteeseen verrattuna. 

Kuva 2: Lähellä talousarvion reversiopistettä – kuka oli voittaja ennen Lissabonin sopimusta? 
 

                        RP: PM 
                          RP: enimmäismäärä    P: EPM 
 
Vähem- 
män           Enemmän 
menoja          menoja 
  Noordwijkin SQ          MP        Lisämenoja ajavat  Komissio 
    ryhmä    Keskeinen tekijä        & EP   
 
Lähde: Benedetto (2017) 
Symbolien selitys: SQ: status quo, RP: reversiopiste, PM: pakolliset menot, EPM: ei-pakolliset menot, MP: 

määräenemmistöpäätös, EP: Euroopan parlamentti 
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Lissabonin sopimuksen (kuva 3) mukaisesti reversiopisteen käyttäminen on todennäköisempää. Silloin 

neuvosto vahvistaa menot määräenemmistöllä, jolloin parlamentin ainoa vaihtoehto on jäädyttää 

menot eikä lisätä niitä, ja menojen enimmäismäärien korottaminen edellyttää yksimielisyyttä 

neuvostossa. Nämä tulokset siirtävät kaikkien menojen reversiopisteen neuvoston määräenemmistön 

keskeiseen osatekijään eli jäsenvaltioon, joka päättää, muodostuuko määräenemmistö vai 

jäädytetäänkö se. Samaan aikaan Noordwijkin ryhmän talousarvioskeptikot saavat veto-oikeuden 

menojen enimmäismäärän korottamiseen, mikä tarkoittaa, että enimmäismäärän reversiopiste on 

vallitseva tilanne (Benedetto 2017). 

Kuva 3: Lähellä talousarvion reversiopistettä – kuka on voittaja Lissabonin sopimuksen jälkeen? 
                 

                   RP: enimmäismäärä          RP: menoja           
 
Vähem- 
män           Enemmän 
menoja          menoja 
  Noordwijkin SQ  MP               Lisämenoja ajavat Komissio 
     ryhmä    Keskeinen tekijä      & EP   
 
Lähde: Benedetto (2017) 
Symbolien selitys: SQ: status quo, RP: reversiopiste, MP: määräenemmistöpäätös, EP: Euroopan parlamentti 

Vaikka reversiopisteen käyttäminen on Lissabonin sääntöjen mukaan todennäköisempää, se ei ole 

varmaa, koska parlamentti ja neuvosto voivat sopia keskenään. Reversiotalousarvion uskottava uhka 

voimistaa todennäköisesti joitakin toimielimiä suhteessa muihin vuosittaisen menettelyn aikana. 

Varainhoitovuosina 2007–2010, joiden talousarvioista päätettiin edellisten sääntöjen nojalla, 

neuvoston ja parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien prioriteettimaksujen 

keskimääräinen ero oli hieman yli 6 prosenttia2. Vuodesta 2011 lähtien keskimääräinen ero on laskenut 

kolmeen prosenttiin, ja tämä aikana, jolloin on yhteisymmärrykseen perustuva budjettipolitiikka ei ole 

ollut pinnalla. Tästä voidaan päätellä, että Euroopan parlamentin jäsenten äänestyskäyttäytyminen on 

mukautunut uuteen tilanteeseen. 

3. EUROALUEEN KRIISI 

Euroalueen kriisin alku osui samaan ajankohtaan kuin Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Vaikka eräät 

tahot EU:ssa tukivat talousarvion kasvattamista finanssipoliittisten elvytystoimien välineenä, toiset 

onnistuivat hillitsemään menoja samaan tyyliin kuin kansallisissa talousarvioissa toteutetut säästötoimet. 

Noordwijkin ryhmän (eli Friends of Better Spending) maat suosittelivat säästötoimia kriisiaikoina 

vaatiessaan, että etenkin EU:n vuosien 2011 ja 2012 talousarvioissa menoja vähennetään. He vaativat 

samaa vuosina 2012–2013 käydyissä kauden 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvissä 

neuvotteluissa, jolloin menoja vähennettiinkin 5 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Vaikka 

säästötoimista keskusteltiin, vuosien 2011 ja 2012 talousarviot eivät olisi voineet olla huomattavasti 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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komission ja parlamentin toiveita alempia ilman edellä esitettyjä muutoksia Lissabonin sopimuksen 

sääntöihin. On huomattava, että vuotuisten talousarvioiden osalta vähennystä tapahtui vain vuonna 

2014 uuden alemman monivuotisen rahoituskehyksen myötä. Vuosien 2011 ja 2012 talousarviot 

kasvoivat erittäin vaatimattomasti, kun taas vuoden 2013 lopullinen talousarvio kasvoi enemmän, jotta 

voitiin varmistaa parlamentin hyväksyntä uudelle, alemmalle rahoituskehykselle. Vuoden 2014 

talousarvio, joka hyväksyttiin samaan aikaan monivuotisen rahoituskehyksen kanssa ja joka oli sen vuoksi 

alhaisempi, oli edelleen suurempi kuin mitä neuvosto oli toivonut, jälleen vastineena siitä, että 

parlamentti hyväksyi monivuotisen rahoituskehyksen. 

Kansallisiin menoihin kohdistuva paine oli hyvin suuri. Kansalliset poliitikot, joiden aikahorisontti on 

lyhyempi, eivät ehkä ole yhtä todennäköisesti nähneet EU:n talousarviota investointina, joka tuo lisäarvoa 

verrattuna kilpaileviin kansallisiin prioriteetteihin. Omien varojen siirrot EU:n tasolle kirjataan usein 

kansalliseen tilinpitoon menoina. Tämä todetaan omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän 

raportissa3 (Monti ym. 2017). BKTL-kantaan kohdistui lisäpaineita myös taantumien ja kansallisten 

BKTL:ien kutistumisen vuoksi.  

Valtiovarainministerien huolenaiheena olivat näinä vuosina Euroopan rahoituksenvakautusmekanismiin 

liittyvät 60 miljardin euron arvoiset velvoitteet, jotka ovat hieman alle puolet vuotuisen talousarvion 

arvosta ja jotka taattiin kokonaan EU:n talousarviosta. Kyseessä oli ensimmäinen vuonna 2010 sovittu 

pelastusrahasto (bail out). Varoja hankittiin rahoitusmarkkinoilta ja annettiin lainoina Portugalille ja 

Irlannille vuoteen 2013 saakka. Jos takaisinmaksu laiminlyötäisiin, velkojille olisi maksettava EU:n 

talousarviosta. Uusia lainoja ei ole myönnetty vuoden 2013 jälkeen, lukuun ottamatta Kreikalle vuonna 

2015 myönnettyä yhden kuukauden lainaa, joka maksettiin kokonaisuudessaan takaisin. Rahasto on 

edelleen olemassa, kunnes Portugali ja Irlanti maksavat takaisin. 

Valtiovarainministerit hyväksyvät EU:n talousarvion, mutta he ovat myös alttiina muille rahoitusvastuille. 

Euroalueen maiden valtionkassat ovat taanneet jopa 404 miljardia euroa lainoja vaikeuksissa oleville 

euroalueen maille Euroopan rahoitusvakausvälineen kautta vuoteen 2013 asti. Vakausväline on käytössä 

vuoden 2013 jälkeenkin erääntyvien maksujen keräämiseksi. Euroopan vakausmekanismi on vuodesta 

2013 korvannut aikaisemman välineen. Se on myös perustettu auttamaan vaikeuksissa olevia euroalueen 

valtioita ja rahoituslaitoksia. Myös se hankkii varoja finanssimarkkinoilta mutta ylittää 700 miljardin euron 

tason ja myös se on euroalueen valtionkassojen takaama. Koska BKTL-varojen siirtoa omiin varoihin 

pidetään useimmiten kansallisella tasolla menoina, euroalueen valtionkassojen altistuminen euroalueen 

velvoitteille tai takaisinmaksun laiminlyönneille vaikuttaa edelleen välillisesti kielteisesti neuvoston 

jäsenten toimintaan EU:n talousarviosta päätettäessä. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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EU:n talousarvio on muuttunut merkittävästi sen jälkeen kun rahoitusnäkymät 
vuosiksi 2007–2013 tulivat voimaan kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 tuli 
voimaan Lissabonissa tehty sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Se 
muutti merkittävästi Euroopan unionin toimielinten toimivaltaa. Vuonna 2008 
puhjennut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä seurannut erityisesti 
euroalueeseen vaikuttanut kriisi aiheuttivat säästöpaineita EU:n jäsenvaltioissa 
sekä EU:n talousarviossa. Tässä katsauksessa esitetään yhteenveto tästä 
kehityksestä. 
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