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Tässä asiakirjassa on tarkoitus kuvailla Euroopan parlamentin vastavalituille uusille 
jäsenille ja erityisesti budjettivaliokunnan jäsenille kuudennen vaalikauden 
talousarviomenettelyitä sekä nostaa esiin eräitä poliittisia saavutuksia. 
 
Eräät tekniset käsitteet on painettu kursiivilla ja ne on selitetty tähän asiankirjaan 
liitetyssä sanastossa. 
 
Budjettivaliokunnan sihteeristö ja budjettiasioiden toimialayksikkö ovat yhdessä 
laatineet tämän asiakirjan. 
 
Asiakirja koostuu neljästä osasta: 

 1 osa:  Tärkeimmät saavutukset – Euroopan parlamentti ratkaisijan osassa 
 2 osa:  Talousarviomekanismit vuotuisissa ja monivuotisissa menettelyissä 
 3 osa:  Talousarviomenettelyt 2005–2009  
 4 osa:  Liitteet – määrät vuotuisissa talousarvioissa ja sanasto 

 
Vuosien 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kuudennen vaalikauden 
vuotuisista talousarviomenettelyistä sekä niiden taustoista on saatavana lisätietoja 
budjettiasioiden toimialayksikön laatimassa erillisessä tutkimuksessa "The 
Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and the 2005–2009 budgetary 
procedures" (17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten välinen sopimus sekä vuosien 
2005–2009 talousarviomenettelyt).   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Lisätalousarvioita ei ole mainittu vuotuisten talousarviomenettelyiden 
yhteenvedoissa, vaan ne on sisällytetty liitteenä oleviin taulukkoihin. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty kunakin varainhoitovuotena hyväksyttyjen lisätalousarvioiden 
lukumäärä: 
 

Varainhoitovuosi 2005 2006 2007 2008 

Lisätalousarvioiden 
lukumäärä 

8 6 7 10 
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MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 
 

Vuotuiset talousarviomenettelyt on toteutettu vuodesta 1988 lähtien toimielinten 
väliseen sopimukseen perustuvan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. 

Nykyinen toimielinten välinen sopimus hyväksyttiin 17. toukokuuta 2006.  
Sopimuksella pyritään vahvistamaan talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, 
parantamaan vuotuisen talousarviomenettelyn toimivuutta sekä toimielinten välistä 
yhteistyötä talousarvioasioissa ja varmistamaan EU:n varojen moitteeton hoito.  

1. TAUSTAA 

1.1. TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS JA MONIVUOTINEN 
RAHOITUSKEHYS:  KOHTI SUJUVAMPAA VUOTUISTA 
TALOUSARVIOMENETTELYÄ 

1980-lukuun viitataan usein EU:n tason budjettikriisien vuosina.  Budjettivallan 
käyttäjien välillä vallinnut avoin kiistatilanne johti siihen, että vuosien 1980, 1985, 
1986 ja 1988 talousarvioiden vahvistaminen myöhästyi, jolloin oli turvauduttava 
väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmään. 

Tämän vuoksi päätettiin hallita EU:n menoja käyttämällä keskipitkän aikavälin (ensin 
viiden, myöhemmin seitsemän vuoden mittaista) suunnitteluvälinettä ja laatia 
vuoropuhelua  helpottavia sääntöjä, jotta edellä tarkoitetut vaikeudet saataisiin 
vihdoin voitettua.  

Talousarvion määrärahat hyväksytään ja toteutetaan edelleen vuosittain. 
Toimielinten välisistä sopimuksista kehittyi kuitenkin se perusta, jonka varaan 
toimielinten väliset suhteet nojaavat budjetin alalla ja niiden käyttöönoton jälkeen on 
vuotuiset talousarviot voitu hyväksyä annetuissa aikarajoissa. Sopimukset johtivat 
myös monivuotisten rahoitusohjelmien kehittymiseen. 

Mikäli Lissabonin sopimus tulee voimaan, ei monivuotisia rahoituskehyksiä enää 
hyväksytä määräaikaisten toimielinten välisten sopimusten avulla.  Siitä tulee sen 
sijaan primaarilainsäädäntöä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 
artikla). 

1.2. RAHOITUSKEHYKSET 

Kun kahden ensimmäisen rahoituskehyksen yhteydessä omien varojen 
enimmäismäärää nostettiin, niin ei enää tapahtunut kolmannen ja neljännen 
(nykyisen) kehyksen kohdalla. 

Kukin rahoituskehys on heijastanut aikansa strategisia suuntaviivoja ja tärkeimpiä 
poliittisia valintoja: 

1988–1992 (Delorsin ensimmäinen paketti):  tällä oli määrä lopettaa budjettikriisi ja 
varmistaa Euroopan yhtenäisasiakirjan täytäntöönpanoon tarvittavat budjettivarat.  

1993–1999 (Delorsin toinen paketti):  tällä tehtiin mahdolliseksi rakennerahastojen 
kaksinkertaistaminen. 

2000–2006 (Agenda 2000): yhteisön talousarvio vakautettiin ja tehtiin säästöjä 
laajentumisen rahoittamiseksi. 
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2007–2013:  tällä kehyksellä pyritään järjestämään riittävät varat Euroopan unionille 
talousarviota koskevaa kurinalaisuutta noudattaen ja ottaen huomioon arvioidun 
eurooppalaisen lisäarvon. 

2. VOIMASSA OLEVA TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS JA MONIVUOTINEN 
RAHOITUSKEHYS (2007-2013) 

2.1 KAKSIVUOTISET NEUVOTTELUT  

Komission annettua tiedonantonsa vuoden 2004 alussa oli jäsenvaltioiden 
neuvoteltava liki kahden vuoden ajan, ennen kuin Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun 
(joulukuussa 2005) toimielinten välisestä sopimuksesta, joka tehtiin 17. 
toukokuuta 2006. 

2.2 EUROOPAN PARLAMENTTI PERUSTI ERITYISIÄ SISÄISIÄ RAKENTEITA 
NEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMISEKSI 

Euroopan parlamentti päätti perustaa väliaikaisen valiokunnan, joka julkisti laaja-
alaisen ja kattavan mietinnön toukokuussa 2005 (Bögen mietintö).  Siinä määriteltiin 
EP:n kanta neuvotteluihin ja se hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä 
kesäkuussa 2005.  Tämä oli ensimmäinen kerta, kun EP hyväksyi neuvotteluita 
koskevat lähtökohtansa ennen kuin neuvosto oli antanut päätelmänsä. Mietintöön 
sisältyi sekä määrällisiä (maksusitoumusmäärärahojen kokonaissumma oli 975 
miljardia euroa) että laadullisia osia, kuten rahoitusjärjestelmän uudistus, 
talousarvion toteutuksen parantaminen sekä uudistettu "joustoväline".  EP:n 
yhdenmukainen ja vankka kanta oli asianomaisten valiokuntien tiiviin yhteistyön 
hedelmä. 

Kyseisen väliaikaisen valiokunnan perustaminen edisti EP:n näkyvyyttä 
yhdenvertaisena toimijana neuvoston kanssa.  

Sen jälkeen kun neuvosto löysi sovun joulukuussa 2005 (847 miljardista eurosta, 
paljon alle EP:n kesäkuisen kannan), käytiin neljä kolmikantaneuvottelua vuoden 
2006 alussa.  Kolme toimielintä pääsivät yhteisymmärrykseen 4. huhtikuuta 2006 ja 
sopimus allekirjoitettiin 17. toukokuuta 2006.  

3. SEURAUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN KANNALTA JA JATKOTOIMET 

3.1 EUROOPAN PARLAMENTIN SAAVUTUKSET  

Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen mukaan EU:n menojen määrä on kyseisellä 
ajanjaksolla enintään 864,3 miljardia euroa. Vaikka tietyt vajeet jäivätkin 
ratkaisematta neuvotteluiden aikana, muodostaa saavutettu sopimustulos ainoan 
mahdollisen kompromissin, jonka Euroopan parlamentti saattoi saada aikaan 
neuvotteluiden laajuus huomioon ottaen. 

EP:n saavutukset koostuvat edistysaskeleista, jotka otettiin sen neuvottelukannan 
kolmella osa-alueella: 

– Ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja rahoitustarpeiden 
yhteensovittaminen (4 miljardia euroa lisää EU:n poliittisten haasteiden 
rahoittamiseen; rahoituskehyksen ulkopuoliset rahoitusvälineet, kuten EU:n 
solidaarisuusrahasto, Euroopan globalisaatiorahasto, hätäapuvaraus). 
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– Talousarvion rakenteen parantaminen joustavoittamalla sitä (joustoväline, 
väliarviointi).  

– EU:n talousarvion toteutuksen laadun parantaminen ja Euroopan 
parlamentin oikeuksien säilyttäminen (varainhoitoasetuksen tarkistaminen, EU:n 
talousarvioon sovellettavat moitteetonta varainhoitoa koskevat säännökset, erityisesti 
jäsenvaltioiden vuosittaiset yhteenvedot, EP:n oikeuden saada tietoa YUTP:sta 
edistäminen, EP:n osallistuminen väliarviointiin). 

Jo nykyisen rahoituskehyksen voimassaolon ensimmäisenä vuotena rahoitus 
osoittautui riittämättömäksi, mikä oli ollut EP:n kanta  myös sitä koskeneiden 
neuvotteluiden aikana.  Kun vuoden 2008 talousarviota valmisteltiin vuonna 2007, 
jäsenvaltiot suostuivat Euroopan parlamentin ehdotukseen lisätä yhteisön rahoitusta 
Galileolle ja Euroopan teknologiainstituutille sekä myöhemmin myös 
elintarvikerahoitusvälineelle ja korottaa EU:n antamaa panosta Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmalle.  Nämä rahoitustarpeet (3,7 miljardia, 1 miljardi ja 5 miljardia 
euroa) on täytetty ottamalla käyttöön toimielinten väliseen sopimukseen sisältyvät 
välineet.  

3.2 JATKOTOIMET: VÄLIARVIOINTI 

Toimielinten välisen sopimuksen kolmannessa julistuksessa komissiota kehotettiin 
arvioimaan rahoituskehys kokonaan uudelleen tarkastellen kaikkia EU:n 
menoihin (yhteinen maatalouspolitiikka mukaan lukien) ja tuloihin (Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle maksettava hyvitys mukaan lukien) liittyviä näkökohtia sekä 
julkistamaan kyseisen arvioinnin tulokset vuonna 2008/2009. Arviointiin olisi liitettävä 
analyysi toimielinten välisen sopimuksen toimivuudesta. 

Euroopan parlamentti hyväksyi 25. maaliskuuta 2009 päätöslauselman, jossa se 
määritti kantansa ennen kuin komissio antoi ehdotuksensa. 

EP edellytti, että uusien ensisijaisten tavoitteiden rahoittaminen ei saa 
vaarantaa jo olemassa oleville, erityisesti otsakkeisiin 1a, 3 ja 4 sisältyville 
ohjelmille osoitettuja voimavaroja. Nämä koskevat muun muassa tutkimusta ja 
innovointia, uusia haasteita kuten energiavarmuutta, ilmastonmuutosta, 
kansalaisuutta, vapautta, turvallisuutta ja oikeutta, sekä YUTP:aa. Euroopan 
parlamentti kehotti myös panemaan paremmin täytäntöön eräät yleiset periaatteet, 
joita ovat muun muassa keskittyminen politiikkoihin, joilla EU voi antaa lisäarvoa, 
myönteisten ja kielteisten prioriteettien määrittäminen itse asetettujen 
enimmäismäärien sijaan sekä joustavuuden lisääminen. 
 

EUROOPAN PARLAMENTTI EHDOTTI 29. MAALISKUUTA 2009 
ANTAMASSAAN PÄÄTÖSLAUSELMASSA KOLMEA VÄLIARVIOINTIIN 
LIITTYVÄÄ TAVOITETTA: 

1.   vuosittaisissa talousarviomenettelyissä ilmenneiden puutteiden ja avoimiksi 
jääneiden kysymysten ratkaiseminen, mukaan lukien ne mahdolliset tarpeet, jotka 
ovat seurausta Lissabonin sopimukseen perustuvista EU:n uusista toimivaltuuksista;  

2.  valmistautuminen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mahdolliseen 
mukautukseen ja jatkamiseen vuoteen 2015 tai 2016 saakka, mikä mahdollistaisi 
joustavan siirtymisen viisivuotisten monivuotisten rahoituskehysten järjestelmään, 
jossa kullekin parlamentille ja komissiolle annetaan toimikautensa keston ajan 
poliittinen vastuu kustakin monivuotisesta rahoituskehyksestä;  



              9/65  

3.  vuoden 2016 tai 2017 jälkeisen kauden monivuotisen rahoituskehyksen 
valmistelu; tämä vaihe on vuonna 2014 valittavan parlamentin vastuulla. 
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OMAT VARAT 

1. TAUSTAA 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 269 artiklassa määrätään, että "unionin 
talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja". 

1.1. OMIEN VAROJEN VAIHEITTAINEN MONIPUOLISTAMINEN  

Yhteisöt saivat aluksi rahoituksensa jäsenvaltioiden suorittamista maksuista. 
Yhteisön talousarvio on rahoitettu 21. huhtikuuta 1970 tehdyn päätöksen jälkeen 
omista varoista, joihin yhteisöillä on oikeus ilman, että kansallisten viranomaisten on 
päätettävä niistä erikseen.  Vuoden 1970 päätöksellä otettiin käyttöön "perinteiset 
omat varat" (tullimaksut ja maatalous-, sokeri- ja isoglukoosimaksut) sekä ”ALV:stä 
saatavat omat varat”, joilla on määrä tasapainottaa talousarvio. "Neljäs vara”, joka 
perustui jäsenvaltioiden BKT:hen, otettiin käyttöön vuonna 1988. 

Vaiheittain on bruttokansantuloon perustuvista varoista kehittynyt EU:n talousarvion 
tärkein tulolähde ja ne muodostavat nykyään yli 70 prosentin osuuden kaikista 
tuloista, kun alv:stä saatujen varojen osuus on noin 15 prosenttia perinteisten omien 
varojen muodostaessa tulojen loppuosan.  

Muihin tuloihin, joiden osuus talousarviosta on noin prosentti, kuuluvat EU:n 
virkamiesten palkastaan maksamat verot, EU:n ulkopuolisten valtioiden suorittamat 
maksut osallistumisestaan tiettyihin EU:n ohjelmiin sekä sakot, jotka on määrätty 
kilpailu- tai muuta lainsäädäntöä rikkoneille yrityksille. 

KORJAUSMEKANISMEILLA TÄYDENNETTY JÄRJESTELMÄ 

Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetty hyvitys otettiin käyttöön Fontainebleaun 
Eurooppa-neuvoston jälkeen 7. toukokuuta 1985. Yhdistyneen kuningaskunnan 
hyvitys on korvausjärjestelmä, jolla Yhdistyneelle kuningaskunnalle palautetaan kaksi 
kolmasosaa sen ALV-tulojen ja sille osoitetun yhteisön rahoituksen välisestä 
erotuksesta. Jotta käytettävissä oleva omien varojen kokonaismäärä säilyy 
muuttumattomana, Yhdistyneen kuningaskunnan hyvitys rahoitetaan ylimääräisellä 
varojenkeruulla jäsenvaltioilta, ja siinä otetaan huomioon Saksan (vuodesta 1985 
lähtien) ja Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin (Berliinin Eurooppa-neuvostossa 1999 
sovittu) 75 prosentin hyvitys. Alkuperäiseen hyvitykseen liittyi näin ollen hyvityksestä 
saatuja hyvityksiä. 

1.3. EUROOPPA-NEUVOSTON JOULUKUUSSA 2005 HYVÄKSYMÄ 
OSITTAINEN MUUTOS 

Joulukuussa 2005 pidetty Eurooppa-neuvosto kehotti toteuttamaan omiin varoihin 
muita muutoksia, joilla Yhdistyneen kuningaskunnan hyvitystä leikattaisiin ja samalla 
otettaisiin käyttöön muita keinoja, joilla korvattaisiin hyvityksestä eräille muille 
jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia. Seuraavat muutokset hyväksyttiin: 

•  alv-kannan yhdenmukaistaminen kaikissa muissa jäsenvaltioissa paitsi 
Saksassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Itävallassa, joiden odotetaan hyötyvän 
alhaisemmista alv-kannoista vuosina 2007–2013; 
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•  Alankomaiden ja Ruotsin vuosittaisiin BKTL-osuuksiin vuosina 2007–2013 
tehtävät bruttovähennykset, jotka ovat määrältään 605 miljoonaa euroa ja 150 
miljoonaa euroa; 

•  vuosina 2007–2013 10,5 miljardiin euroon rajoitetun Yhdistyneen 
kuningaskunnan hyvityksen laskemistavan muuttaminen vähentämällä 
asteittain jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärää, lukuun 
ottamatta yhteistä maatalouspolitiikkaa 30. huhtikuuta 2004 jälkeen liittyneissä 
jäsenvaltioissa. 

Vuosien 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehtyyn sopimukseen liitettiin 
lisäksi uudelleenarviointia koskeva lauseke. Neuvosto kehotti komissiota 
toteuttamaan laajan uudelleenarvioinnin, joka kattaa kaikki menoihin ja tuloihin 
liittyvät näkökohdat, yhteinen maatalouspolitiikka  ja Britannian saama hyvitys 
mukaan lukien, sekä antamaan asiaa koskevan kertomuksen vuonna 2008/2009. 

2. EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMET 

2.1 OMIEN VAROJEN JÄRJESTELMÄ EUROOPAN  PARLAMENTIN 
ARVOSTELUN KOHTEENA 

Omien varojen tulevaisuudesta 29. maaliskuuta 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korosti, että nykyinen, lähinnä 
jäsenvaltioiden maksuihin perustuva omien varojen järjestelmä on 
epädemokraattinen. Omien varojen järjestelmä monimutkaistui ja siitä tuli 
käsittämätön Euroopan kansalaisille. Järjestelmä ei edistä Euroopan yhdentymisen 
hyväksi tehdyn työn näkyvyyttä ja se on synnyttänyt yhä enemmän vaikeita 
keskusteluja jäsenvaltioiden suorittamien jäsenmaksujen suuruudesta. EP painotti 
myös, että eräät kunnianhimoiset yhteisön aloitteet, kuten Galileo ja Euroopan 
laajuiset verkot, kärsivät rahoituksen puutteesta. Lisäksi se seikka, että 85 prosenttia 
omista varoista saatiin pikemmin "jäsenmaksuina" kuin aidosti omina varoina jyrkensi 
keskustelua "oikeudenmukaisesta vastineesta", joka heijastaa jäsenvaltioiden 
talousarvioiden nettotasapainoa koskevia laskelmia. 

Euroopan parlamentti tähdensi lukuisissa päätöslauselmissa tulojen riittämättömyyttä 
(toisin sanoen omien varojen enimmäismäärää, joka määritettiin 1,24 prosentiksi 
BKTL:stä1 Edinburghissa vuonna 1992, ei koskaan ole saavutettu; yhteisön 
talousarvio ei ole kasvanut yhtä nopeasti kuin jäsenvaltioiden budjetit). Euroopan 
parlamentti on myös ilmoittanut kannattavansa omien varojen järjestelmän 
uudistamista. EP on tehnyt ehdotuksia, joilla varmistettaisiin unionin talousarvion 
riippumattomuus ja joilla tulojen keräämisen näkyvyys ja demokraattisuus parantuisi 
Euroopan kansalaisten silmissä. 

2.2 29. MAALISKUUTA 2007 ANNETUSSA PÄÄTÖSLAUSELMASSA 
ESITETTY KAKSIVAIHEINEN LÄHESTYMISTAPA 

Päätöslauselmassa 29. maaliskuuta 2007 Euroopan unionin omien varojen 
järjestelmän tulevaisuudesta esitettiin eräitä suuntaviivoja komission vuoden 
2008/2009 uudelleenarviointia varten. Kyse on myös selkeästä viestistä hallitusten ja 
valtioiden päämiehille heidän parlamenttiensa näkemyksistä, sillä kyseinen 
päätöslauselma perustui Alain Lamassouren laatimaan valiokunta-aloitteiseen 
mietintöön, jota varten hän oli yhteydessä EU:n kansallisiin parlamentteihin 

                                                 
1 Bruttokansantuotteen (BKT) käsite korvattiin vuonna 2002 käsitteellä bruttokansantulo (BKTL). Uuden 
tilastointimenetelmän mukaan 1,27 prosenttia BKT:stä on sama kuin 1,24 prosenttia BKTL:sta. 
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löytääkseen konsensuksen EU:n omien varojen tulevaisuutta koskevasta 
yhdenmukaisesta lähestymistavasta. 

Päätöslauselmassa mainitaan aluksi nykyisen rahoitusjärjestelmän puutteet, minkä 
jälkeen siinä esitellään kaksivaiheinen toimintamalli. 

• Ensimmäisessä vaiheessa olisi parannettava nykyistä kansallisten maksujen 
järjestelmää. Jäsenvaltioiden väliseen tasaveroisuuteen ja solidaarisuuteen 
olisi yhdistettävä yksinkertainen esitystapa, jotta se olisi ymmärrettävä  niin 
valituille edustajille kuin myös kansalaisille. 

• Uudistuksen toinen vaihe koostuu aidon omien varojen järjestelmän 
luomisesta, jotta perustamissopimusten henki ja kirjain voidaan elvyttää.  Tämä 
uusi järjestelmää perustuisi lukuisille periaatteille, kuten jäsenvaltioiden 
verotuksellisen itsemääräämisoikeuden periaatteen täysimääräiselle 
kunnioittamiselle sekä verotuksen tasapuolisuuden periaatteelle. Järjestelmä ei  
kasvattaisi julkisia kokonaismenoja eikä kansalaisten verotaakkaa. EU:n 
talousarvion suuruusluokka ei myöskään muuttuisi ja uusi järjestelmä otettaisiin 
käyttöön vaiheittain. 

Lukuisia vaihtoehtoisia uusia malleja on tarkasteltu. Yhteydenotot kansallisiin 
parlamentteihin tekivät selväksi, että vaikka aika ei vielä ollut kypsä uudelle 
eurooppalaiselle verolle, sitä mahdollisuutta ei pitäisi sulkea pois.  
Päätöslauselmassa korostetaan, että on ratkaisevan tärkeää tarkastella 
mahdollisuutta luoda uusi omien varojen järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioissa jo 
perittävään veroon, jolloin ajatuksena on se, että tämä vero ohjattaisiin osittain tai 
kokonaan suoraan EU:n talousarvioon todellisena omana varana, jolloin saataisiin 
aikaan suora yhteys unionin ja sen veronmaksajien välille. Kansallisten parlamenttien 
kanssa käydyn ajatustenvaihdon yhteydessä sekä komission kertomuksissa omien 
varojen järjestelmän uudistamisesta tarkasteltiin useita mahdollisia tähän 
tarkoitukseen soveltuvia veroja, kuten alv, liikenteen polttoaineiden valmisteverot ja 
muut energiaverot, tupakka- ja alkoholiverot sekä ympäristöverot. 

3. LISSABONIN SOPIMUKSEN RATIFIOINNIN YHTEYDESSÄ KÄYTTÖÖN 
OTETTAVAT MÄÄRÄYKSET 

Lissabonin sopimus viitoittaa tietä edellä tarkoitettuun suuntaan (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 artikla (konsolidoitu versio), joka korvaa 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 279 artiklan).  

Siinä todetaan, että talousarvio on rahoitettava kokonaan omista varoista ja 
määrätään, että neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan yksimielisesti 
päätöksen, jossa vahvistetaan unionin omien varojen järjestelmää koskevat 
säännökset, missä yhteydessä  neuvosto voi ottaa käyttöön uusia omien varojen 
luokkia tai poistaa olemassa olevan luokan. Jäsenvaltioiden olisi ratifioitava kyseinen 
päätös. Sopimuksessa myös edellytetään, että unioni hankkii itse tavoitteidensa 
saavuttamiseen ja politiikkojensa toteuttamiseen tarvittavat varat. 

Mitä tulee omien varojen täytäntöönpanotoimia koskeviin muutoksiin, kun neuvoston 
oli aiemmin  ainoastaan kuultava Euroopan parlamenttia, uuden sopimuksen mukaan 
neuvosto voi toimia vasta saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. 

Näin ollen, vaikka Euroopan parlamentti piti valitettavana Lissabonin sopimuksen 
rahoituskysymyksistä 18. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa sitä, 
etteivät jäsenvaltiot ole unionin omien varojen suhteen käyttäneet hyväkseen 
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tilaisuutta perustaa unionin todellisten omien varojen järjestelmä, ja sitä, ettei 
parlamentin ottamisessa mukaan määrittelemään unionin käytettävissä olevien 
varojen rajoja ja tyyppejä ole edistytty, se kuitenkin pani tyytyväisenä merkille 
pyrkimykset hyväksyä omista varoista tehtyjen päätösten 
täytäntöönpanotoimenpiteet. 
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TALOUSARVION JA LAINSÄÄDÄNNÖN VÄLISEN YHTEYDEN 
LUJITTAMINEN 

 
Lainsäädännön ja talousarvion välillä on selkeä yhteys.  Euroopan parlamentti on 
avainasemassa, kun sillä on sekä budjetti- että lainsäädäntövaltaa. Kun 
lainsäädäntöön liittyvät erityisvaliokunnat neuvottelevat komission ja neuvoston 
kanssa yhteisön aloitteiden lainsäädännöllisistä näkökohdista (eli politiikkojen 
sisällöstä, ohjelmista, toimenpiteistä ja niin edelleen), niin vastaavasti 
budjettivaliokunta neuvottelee neuvoston kanssa kunkin EU-ohjelman 
budjettinäkökohdista ja kunkin aloitteen määrärahoista. Mitään ohjelmaa tai aloitetta, 
jolla on rahoitusvaikutuksia, ei voida hyväksyä, elleivät budjettivallan käyttäjät ole 
vahvistaneet sille budjettia. 

1. BUDJETTIVALIOKUNNAN JA EUROOPAN PARLAMENTIN 
ERITYISVALIOKUNTIEN VÄLISET SUHTEET 

1.1. LAUSUNNOT 

Budjettivaliokunta osallistuu näkyvimmän toimintansa, vuotuisen 
talousarviomenettelyn ohella jatkuvasti kunkin erityisvaliokunnan 
lainsäädäntömenettelyihin. Budjettivaliokunta antaa lausuntoja erityisvaliokunnille 
sekä lainsäädännöllisten että muiden kuin lainsäädännöllisten toimien osalta. 
Mitä tulee rahoitusvaikutuksia omaaviin lainsäädäntöehdotuksiin, budjettivaliokunta 
pyrkii antamillaan lausunnoilla varmistamaan, että kunkin lainsäädäntöehdotuksen 
rahoitus on monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden enimmäismäärien 
mukainen. Budjettivaliokunnan lausunnoissa pyritään lisäksi vuotuisen 
talousarviomenettelyn yhteydessä varmistamaan, että erityisvaliokuntien 
käsittelemissä lainsäädäntömenettelyissä EU:n ohjelmille vahvistetut määrärahat 
ovat enimmäismäärien mukaiset. Työjärjestykseen sisältyy lisäksi valiokuntien 
tiiviimpää yhteistyötä koskeva menettely (50 artikla), jota sovelletaan silloin, kun "asia 
kuuluu lähes tasavertaisesti kahden tai useamman valiokunnan toimivaltaan".  
Kun on kyse muusta kuin lainsäädännöllisestä toiminnasta (valiokunta-aloitteiset 
mietinnöt), budjettivaliokunta antaa lausuntoja eri politiikan aloihin liittyvistä 
poliittisista päätöslauselmaesityksistä korostaakseen muun muassa kyseisten 
politiikkojen rahoitusnäkökohtia sekä asianmukaisen varainhoidon perusperiaatteita. 

1.2. BUDJETTIVALIOKUNNAN ROOLI ENNAKOIMATTOMISSA TILANTEISSA 
YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN VALIOKUNTIEN KANSSA  

 1.2.1 Solidaarisuusrahasto ja globalisaatiorahasto 

Budjettivaliokunnan tehtäviin kuuluu neuvotteleminen toisen budjettivallan käyttäjän 
kanssa ennakoimattomien menojen rahoittamisesta. 

Tämä koskee muun muassa solidaarisuusrahaston käyttöönottoa, kun kansallinen 
katastrofi on kohdannut jotakin jäsenvaltiota. Budjettivaliokunta vastaa kyseisestä 
menettelystä ja aluekehitysvaliokunta antaa aiheesta lausunnon. Näin menetellään 
myös globalisaatiorahastoon turvautumisen yhteydessä, kun halutaan tukea 
maailmantalouden vaikutuksista kärsivän jäsenvaltion yhtiöitä. Näissä tapauksissa 
budjettivaliokunta on asiasta vastaava valiokunta ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta antaa asianomaisen lausunnon. 
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 1.2.2 Galileo ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelma: kaksi 
onnistunutta esimerkkiä budjettivaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan (itre) välisestä hyvästä yhteistyöstä  

  
Edellä mainittujen kahden eurooppalaisen rahaston käyttöönoton lisäksi 
budjettivaliokunta on äskettäin joutunut neuvottelemaan yhteistyöstä 
erityisvaliokunnan kanssa kahdessa muussa ennakoimattomia menoja koskevassa 
tapauksessa.  

Ensimmäisessä tapauksessa oli kyse Galileosta, kun kaksi yksityistä ohjelman 
rahoitukseen osallistunutta yhtiötä vetäytyi syyskuussa 2008 tekemästään 
päätöksestä. ITRE-valiokunta, joka vastasi ehdotuksesta asetukseksi 
eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta, ei 
voinut hyväksyä komission lainsäädäntöehdotusta, koska siihen liittyvää rahoitusta ei 
ollut järjestetty.  

Toukokuun 17. päivänä 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa annetaan 
mahdollisuus monivuotisen rahoituskehyksen mukauttamiseen, jolla voidaan 
reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin. Komissio käsitteli 19. syyskuuta tekemässään 
päätöksessä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista ja 2,4 miljardin euron 
lisäystä Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaihetta ja käyttövaihetta varten. 

Parlamentti piti vuoden 2008 talousarviomenettelyssä järjestetyssä ensimmäisessä 
käsittelyssä komission ehdotusta monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta 
myönteisenä. Se edellytti 23. marraskuuta 2007 talousarviomenettelyssä käydyissä 
neuvotteluissa, että monivuotista rahoituskehystä on tarkistettava.  

Neuvosto teki pitkien neuvottelujen jälkeen myönnytyksiä parlamentin toivomaan 
suuntaan 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen määräysten 
mukaisesti. Budjettivaliokunnan ja neuvoston kattavassa sopimuksessa vahvistettiin 
1,6 miljardia euroa monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamiseen, lisättiin 200 
miljoonaa euroa, jotka saatiin kohdentamalla uudelleen otsakkeen 1 a mukaisten 
yhteisön ohjelmien varoja, 400 miljoonaa euroa muuttamalla tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman  (Euratom) painopistealoja ja ottamalla joustovälineestä 
käyttöön 200 miljoonaa euroa.  Tämä sopimus vastasi Euroopan parlamentin 
ehdotonta prioriteettia olla  vähentämättä monivuotisten ohjelmien rahoituspuitteita. 

Budjettivaliokunta hyväksyi ehdotuksen päätökseksi monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamisesta. Lainsäädäntöehdotuksesta vastaava ITRE-valiokunta saattoi tämän 
jälkeen hyväksyä Galileo-ohjelmaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen ja jättää 
mietintönsä täysistunnon käsiteltäväksi. 

Toinen tapaus koskee komission tammikuussa 2009 esittämää Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaa, jolla on määrä tukea EU:n taloutta maailmanlaajuisen rahoitus- 
ja talouskriisin aikana. Budjettivaliokunta neuvotteli neuvoston kanssa komission 
ehdotuksen rahoitusnäkökohdista, tarkemmin sanoen niiden 5 miljardin euron 
lähteestä, jotka on tarkoitus kohdentaa osittain energia-alalle ja osittain 
laajakaistaverkkojen kehittämiseen maaseutualueilla sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan "terveystarkastuksen" yhteydessä määritettyihin "uusiin 
haasteisiin" liittyvien toimintojen vahvistamiseen. 
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 Neuvoston kanssa 2. huhtikuuta 2009 tehdyssä sopimuksessa vahvistettiin 
kaksivaiheinen lähestymistapa:  

o  Vaihe 1:  2,6 miljardia euroa:  

otsakkeen 1 a enimmäismäärää lisättiin 2 miljardilla eurolla vuoden 2009 osalta 
alentamalla otsakkeen 2 enimmäismäärää samalla summalla; maaseudun 
kehittämiselle lisättiin 600 miljoonaa euroa vuoden 2009 talousarviosta.  

o Vaihe 2:  2,4 miljardia euroa:  

Jäljelle jäävät 2,4 miljardia euroa on tarkoitus varmistaa tasoitusmekanismin avulla 
vuosien 2010 ja 2011 talousarvioita koskevassa neuvottelumenettelyssä 
hyödyntämällä kaikkia asianomaiseen lainsäädäntökehykseen sisältyviä 
määrärahoja, ilman että tämä vaikuttaa yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen 
ohjelmien määrärahoihin tai vuotuiseen talousarviomenettelyyn. 

Tässäkin tapauksessa Euroopan parlamentti saattoi hyväksyä neuvotteluiden 
tuloksen, koska periaatteesta, jonka mukaan monivuotisten rahoitusohjelmien 
rahoituspuitteisiin ei kajota, oli pidetty kiinni.  

Budjettivaliokunta hyväksyi tämän jälkeen monivuotiseen rahoituskehykseen 
tehtävät, neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset tarkistukset. ITRE-
valiokunta pystyi näin ollen hyväksymään lainsäädäntöehdotuksen ja toimittamaan 
sen täysistuntoon lopullista hyväksymistä varten. 



              17/65  

VARAINHOITOASETUS 

 

Varainhoitoasetus muodostaa perustamissopimuksen ohella keskeisen viitekehyksen 
niille periaatteille ja menettelyille,  joilla Euroopan unionin talousarvion laatimista ja 
toteuttamista sekä Euroopan yhteisöjen varainhoidon valvontaa ohjataan. 
Soveltamissäännöt koostuvat varainhoitoasetuksen toteuttamiseen  tarvittavista 
yksityiskohtaisista ja teknisistä säännöistä. 

Vaikka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 279 artiklassa määrätään, että 
Euroopan parlamenttia ainoastaan kuullaan ehdotuksesta, oli parlamentilla kuitenkin 
merkittävä rooli asianomaisessa menettelyssä. 

Varainhoitoasetuksesta oli voimassa kaksi versiota Euroopan parlamentin 
6. vaalikauden aikana: vuoden 2002 ja vuoden 2006 versio2. 

1. TAUSTAA: VARAINHOITOASETUKSEN VUODEN 2002 TARKISTUKSEN 
TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT 

1.1 Varainhoitoasetuksen muuttamisessa vuonna 2002 oli kyse 
ensimmäisestä perusteellisesta tarkistuksesta sitten vuoden 1977 

Joulukuusta 1977 lähtien voimassa olleen varainhoitoasetuksen  uudelleenlaatiminen 
oli yksi syyskuussa 1999 nimitetylle Romano Prodin komissiolle määrätyn 
ensimmäisen tehtävän, hallinnon ja rahoituksen uudistaminen3, keskeisistä 
osatekijöistä. Uudelleenlaatimisessa keskityttiin varmistamaan EU:n huomattavasti 
kasvaneen rahoituksen asianmukainen hoito. 

1.2 25. kesäkuuta 2002 hyväksyttiin kaksi merkittävää muutosta 

o Varainhoidon valvonnan uudistus ja pääosastojen vastuualueiden 
laajentaminen 

Vuoden 1977 varainhoitoasetusta hallitsi järjestelmä, jossa kunkin toimielimen 
keskitetty varainhoidon valvoja harjoitti valvontaa etukäteen. Varainhoitoasetuksen 
uudelleenlaadinnassa vuonna 2002 jaettiin enemmän vastuuta pääosastojen 
tulojen ja menojen hyväksyjille.  Etukäteen ja jälkikäteen tehtävän valvonnan 
hajautettu järjestelmä mahdollistaa sen, että tulojen ja menojen hyväksyjä voi 
hyväksyä menot ilman, että varainhoidon valvojan olisi ne sitä ennen hyväksyttävä, 
mutta menoihin sovelletaan tämän lisäksi kuitenkin muunlaistakin valvontaa, jota 
muun muassa sisäinen tilintarkastus edustaa. Taloushallinnon toimijoille annettiin 
enemmän vastuuta ja kunkin pääosaston on laadittava vuosikertomus toiminnastaan 
sekä annettava tarkastuslausuma. 

o Kirjanpidon uudistus 

Toinen varainhoitoasetuksen vuoden 2002 versioon liittyvä tärkeä näkökohta on 
siirtyminen käteisvaroihin keskittyvästä kirjanpidosta nykyaikaiseen 

                                                 
2 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. 
kesäkuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, muutettuna 13. 
joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006. 
3 Valkoinen kirja komission uudistamisesta: KOM(2000) 10 lopullinen, 18. tammikuuta 2000. 
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suoriteperusteiseen kirjanpitoon, joka mahdollistaa kaikkien kirjanpitotapahtumien 
kirjaamisen niiden tapahtumahetkellä sen sijaan, että kirjaaminen tapahtuisi vasta 
maksujen saamisen tai maksujen suorittamisen jälkeen. 

2. VARAINHOITOASETUKSEN VUODEN 2006 TARKISTUS JA EUROOPAN 
PARLAMENTIN TÄRKEIMMÄT SAAVUTUKSET 

2.1 AIKATAULU JA MENETTELY 

Varainhoitoasetusta on määrä tarkistaa kolmen vuoden välein tai aina tarpeen 
vaatiessa. Komissio antoi ensimmäiset ehdotuksensa vuonna 2005, minkä jälkeen 
seurasivat kaksi vuotta kestäneet neuvottelut neuvoston ja parlamentin kanssa 
ennen kuin sopimuksesta päästiin yhteisymmärrykseen.  

Mitä tulee vuoden 2002 tarkistukseen, EP katsoi, että vaikka Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 279 artiklan mukaan Euroopan parlamenttia ainoastaan 
kuullaan ehdotuksesta, ottaen huomioon toimenpiteen kauaskantoiset seuraukset 
talousarvion kannalta, vain yksi osapuoli budjettivallan käyttäjistä ei voinut 
yksipuolisesti antaa varainhoitoasetusta. 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen 
julistuksen mukaisesti otettiin käyttöön sovittelumenettely ja EP sai tasaveroisen 
kumppanin aseman. 

13. joulukuuta 2006 hyväksytyssä varainhoitoasetuksessa yli puolet 25. kesäkuuta 
2002 hyväksytyn varainhoitoasetuksen artikloista on muuttunut. 

2.2 VARAINHOITOASETUKSEN VUODEN 2006 TARKISTUKSEN 
PÄÄMÄÄRÄT 

Vuoden 2006 tarkistuksella pyrittiin yksinkertaistamaan rahoitusmenettelyjä ja 
lisäämään EU:n varainkäytön tehokkuutta ja avoimuutta. EU:n rahoituksen 
edunsaajat ja varainhoitoasetuksen soveltajat olivat valittaneet jo 
varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen täytäntöönpanon alkuvaiheista 
alkaen niiden liiallisesta monimutkaisuudesta. Näin ollen oli saatava aikaa parempi 
varainhoitoasetus EU:n rahoittamien ohjelmien uudelle sukupolvelle (2007–2013), 
joita edustavat muun muassa rakennerahastot ja tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelma. 

2.3 EUROOPAN PARLAMENTTI OSALLISTUI AKTIIVISESTI 
VARAINHOITOASETUKSEN UUDELLEENARVIOINTIIN 

Euroopan parlamentti tuki voimakkaasti varainhoitoasetuksen uutta tarkistusta 
ja vaikutti siihen merkittävästi. EP toimi aktiivisesti varainhoitoasetuksen 
yksinkertaistamisen puolesta. EP pyysi lisäämään avoimuutta ja kehotti löytämään 
oikean tasapainon käyttäjäystävällisten menettelyiden, EU:n ja viime kädessä 
veronmaksajien taloudellisten etujen suojelemisen sekä hallinnollisten menojen 
oikeasuhteisuutta koskevan periaatteen välillä.  

Kuten Euroopan parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan/budjettivaliokunnan valmistelija totesi talousarvion 
valvontavaliokunnan lausunnossa budjettivaliokunnalle, vuoden 2002 
varainhoitoasetus sisälsi monimutkaisia menettelysääntöjä, jotka "lisäävät 
käsittelybyrokratiaa ja pitkittävät menettelyjä, ja lisäksi vastuulta yritetään välttyä 
soveltamalla mahdollisimman moniportaista hierarkiaa ja mahdollisimman monia 
menettelytasoja". Lisäksi tukien ja toimeksiantojen hakijoiden oli noudatettava 
monimutkaisia  ja kalliita hakumenettelyjä. 
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2.4 EUROOPAN PARLAMENTIN SAAVUTUKSET 
VARAINHOITOASETUKSEN VUODEN 2006 TARKISTUKSEN 
YHTEYDESSÄ 

EP kykeni, vastoin neuvoston ensimmäisiä kannanottoja, huolehtimaan siitä, että 
suhteellisuusperiaate otettiin käyttöön.  

Kyseinen periaate otettiin käyttöön tarjouskilpailu- ja tukijärjestelmässä 
menettelyiden nopeuttamiseksi ja niihin liittyvän paperityön vähentämiseksi. EP sai 
myönnytyksen, jonka mukaan menettelyihin ja asiakirja-aineistoon liittyvät 
vaatimukset olisi suhteutettava myönnettävään summaan tai asiaan liittyviin 
kustannuksiin ja riskeihin. Tämä lähestymistapa suosii erityisesti pieniä yksiköitä, 
kuten pk-yrityksiä, kouluja ja yliopistoja, joille usein myönnetään pieniä tukia ja 
toimeksiantoja.  

Suhteellisuusperiaatetta sovelletaan myös hallinnollisiin toimiin, jolloin  
valvontatoimintojen monimutkaisuuden on oltava oikeassa suhteessa kyseessä 
oleviin summiin ja riskeihin nähden.  

EP esitti myös tarkistuksia, jotka sittemmin hyväksyttiin ja joilla pyrittiin siihen, että 
suhteellisuusperiaate otettaisiin huomioon myös tulojen ja menojen hyväksyjän 
vastuullisuutta määritettäessä, jolloin vastuu olisi ensisijaisesti arvioitava virheen 
vakavuuden perusteella. Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuu on rajoitettu enintään 
12 kuukauden palkan suuruiseksi, jos hän on toiminut tuottamuksellisesti, mutta 
mikäli hän on toiminut  väärin tahallisesti ja tietoisesti, hän vastaa vahingosta 
täysimääräisesti. 

Avoimuutta koskevan kysymyksen kiistellyimmät kohdat liittyivät julkisista 
hankintamenettelyistä poissuljettuja tarjoajia koskevan tietokannan luomiseen 
sekä maatalousrahastoista peräisin olevien varojen vastaanottajia koskevien 
tietojen julkistamiseen. Tämänkaltaiseen avoimuuteen on päästy EP:n ylläpitämän 
painostuksen ansiosta.  

Euroopan poliittisten puolueiden valmiuksien parantaminen pitkän aikavälin 
rahoitussuunnittelussa sekä voittoa tuottamattomuutta koskevista säännöksistä 
poikkeamisen salliminen, jotta osa ylijäämästä voidaan siirtää seuraavalle vuodelle,  
olivat myös  kiistaa aiheuttaneita kysymyksiä. Tämä hyväksyttiin vuonna 2007. 

EP kykeni lisäksi pitämään kiinni oikeudestaan siirtää määrärahoja otsakkeiden 
välillä varainhoitovuoden kuluessa sekä oikeudestaan saada tietoa. 
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VIRASTOT 

Tällä haavaa on olemassa kahdenlaisia eurooppalaisia virastoja. 

Hajautetut erillisvirastot (joita kutsutaan myös sääntelyvirastoiksi tai perinteisiksi 
virastoiksi) ovat yhteisön lainsäätäjän luomia oikeudellisia yksiköitä, joiden 
tarkoituksena on tukea tietyn yhteisön politiikan täytäntöönpanoa. Niillä on 
oikeudellinen asema ja niille on myönnetty hallinnollinen itsemääräämisoikeus ja ne 
ovat taloudellisesti itsenäisiä. Useimmat niistä saavat rahoituksensa osittain tai 
kokonaan EU:n talousarviosta maksetusta tuesta ja ne kuuluvat 
varainhoitoasetuksen soveltamisen piiriin.  

Hajautetuissa virastoissa voidaan harjoittaa erityyppistä toimintaa:  ne auttavat tietyn 
alan sääntelemisessä ja antavat joskus yksittäisiä, oikeudellisesti sitovia päätöksiä; 
ne tarjoavat yhteisön toimielimille tai jäsenvaltioille teknistä ja tieteellistä tukea, usein 
tarkastuskertomusten muodossa; ne edistävät kansallisten elinten välistä yhteistyötä 
ja harjoittavat toisinaan operatiivista toimintaa omilla toiminta-aloillaan; ja ne tarjoavat 
myös tieto- ja verkostointipalveluja.  

Hajautettuja virastoja on tällä hetkellä 26 (yhtä niistä ollaan lakkauttamassa), kun 
lasketaan ensimmäisen ja kolmannen pilarin piiriin kuuluvat virastot. Kolmea muuta 
ollaan lisäksi parhaillaan perustamassa.  Näiden rinnalla on kolme toisen pilarin piiriin 
kuuluvaa, mutta kokonaan hallitustenvälistä (rahoitus mukaan lukien) virastoa. 
Vuonna 2009 hajautetut virastot saivat tukea EU:n talousarviosta yli 580,3 miljoonaa 
euroa. Niiden henkilöstö koostui kaikkiaan yli 5 000 virkapaikasta, joista 4 211 oli 
tarkoitettu määräaikaisille toimihenkilöille. 

Toimeenpanovirastot on perustettu komission päätöksellä tietyn yhteisön ohjelman 
tai hankkeen, tai sen osan, toteuttamiseksi komission puolesta ja sen alaisuudessa. 
Ne pysyvät aina täysin komission valvonnassa ja vastuulla. Niiden hallinnolliset 
(lähinnä henkilöstöön liittyvät) menot rahoitetaan unionin talousarviosta osana 
pääluokkaa III (komissio), ja ne eivät sisälly monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 5 (hallinto). Talousarvion näkökulmasta Euroopan parlamentti 
käsittelee niitä osana komission budjettia. 

Toimeenpanovirastoja on tällä hetkellä kuusi. Vuonna 2009 EU:n talousarviosta 
otettiin 139,7 miljoonaa euroa kyseisten virastojen toiminnan rahoittamiseksi. Niiden 
henkilöstö koostuu vuonna 2009 368:sta määräaikaisesta toimihenkilöstä ja 941:stä 
sopimussuhteisesta toimihenkilöstä (sekä 30:stä lähetetystä kansallisesta 
asiantuntijasta). 

EUROOPAN PARLAMENTIN ASEMAN VAHVISTAMINEN HAJAUTETTUIHIN 
VIRASTOIHIN NÄHDEN 

EP:lla on tärkeä tehtävä hajautettujen virastojen suhteen. Ensimmäiset virastot 
perustettiin neuvoston ja Euroopan parlamentin antamalla säädöksellä.  Tuohon 
aikaan vuotuinen talousarvio tarjosi ainoan keinon valvoa virastoja, kun EP äänesti 
niiden saamasta tuesta (yleensä ei-pakollisina menoina, mikä tarkoittaa, että EP:lla 
oli lopullinen päätäntävalta), ja kun se käsitteli vastuuvapausmenettelyitä, joissa EP 
myöntää erillisen vastuuvapauden vuosibudjettinsa täytäntöönpanosta kullekin 
virastolle, joka on saanut tukea EU:lta. Euroopan parlamentti käytti tätä välinettä 
kehittääkseen virastojen varainhoitoa koskevaa valvontaansa: EP ei ainoastaan 
hyväksy virastolle myönnettävää tukea, vaan myös sen henkilöstön määrän 
vahvistavan henkilöstötaulukon. EP:n onnistui lisäksi velvoittaa virastoja esittämään 
vuotuiset toimintasuunnitelmansa, monivuotiset strategiset suunnitelmansa, 
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monivuotiset henkilöstöpolitiikkansa, säännöllisiä arviointeja toiminnastaan ja niin 
edelleen. 

Edellisen vaalikauden aikana EP sai sisällytettyä talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehtyyn toimielinten väliseen 
sopimukseen periaatteen, jonka mukaan silloin, kun aiotaan perustaa uusi virasto, 
molempien budjettivallan käyttäjien olisi sovittava hyvissä ajoin kyseisen uuden 
viraston rahoituksesta4. Tämän sopimuksen avulla EP pyrki varmistamaan tarvittavan 
rahoituksen saatavuus, jotta uudet virastot voivat toimia asianmukaisesti ja jotta 
vältetään se, että niitä rahoitetaan laatimalla ohjelmia uudelleen tai turvautumalla 
liikkumavaroihin: uudet virastot saattavat tarvita "tuoreita" varoja. Tätä pidettiin 
erityisen tärkeänä aikana, jolloin päätettiin hajautettujen virastojen uudesta aallosta, 
varat olivat vähissä ja kokemus oli osoittanut, että virastojen perustaminen riippuu 
usein enemmän jäsenvaltioiden halusta varmistaa arvovaltaisen eurooppalaisen 
viraston saaminen omalle alueelle kuin siitä lisäarvosta, jota kyseiset uudet virastot 
voivat antaa yhteisön hallinnolle.   

Euroopan parlamentin yhteisen lainsäädäntövallan lisääntyessä kävi selväksi, että 
virastot olisi perustettava EP:n ja neuvoston yhteispäätösmenettelyn mukaisesti 
antamalla säädöksellä, mikä lisäsi EP:n mahdollisuuksia vaikuttaa virastojen 
rakenteisiin ja toimintamalleihin.  

Vuotuisten talousarviomenettelyiden kautta EP varmisti vuonna 2005 hajautetuille 
virastoille 40 miljoonaa euroa lisää rahoitusta joustavuusvälineestä, millä se pyrki 
varmistamaan ja vahvistamaan parlamentin painopisteitä ja tarjoamaan virastoille 
niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavan rahoituksen. Parlamentti oli huolissaan 
virastojen lukumäärän lisääntymisestä ja niiden kasvavasta budjettivaikutuksesta 
erityisesti otsakkeeseen 3, mikä korosti parlamentin poliittista tahtoa vahvistaa 
virastoihin kohdistuvaa valvontaansa entisestään sekä poliittisella että talousarvion 
tasolla.  

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio laativat vuoden 2007 
talousarviomenettelyn yhteydessä yhteisen julistuksen kaavailluista kolmesta 
uudesta erillisvirastosta. Se virallisti parlamentin kannan hajautettujen erillisvirastojen 
perustamisesta (tiedot budjettivaikutuksista uuden toimielinten välisen sopimuksen 
47 artiklan mukaisesti). Vuoden 2007 osalta EP palautti ATE:een sisältyneet 
määrärahat, mutta ne siirrettiin osittain varaukseen odotellessa virastojen arviointeja 
koskevaa tiedonantoa.  

EU:n virastojen rahoitus ja valvonta muodostivat keskeisen keskustelunaiheen myös 
vuoden 2008 talousarviomenettelyn kuluessa. Toisen käsittelyn neuvottelun jälkeen 
hyväksyttiin yhteisiä julkilausumia, joilla pyrittiin parantamaan EU:n virastojen 
perustamisen, kehittämisen ja rahoituksen valvontaa.  Lausumat koskivat erityisesti: 

o käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, etenkin niitä, jotka liittyvät 
hajautettuihin virastoihin; 

o  EU:n erillisvirastojen perustamista, arviointia ja rahoitusta. 

                                                 
4 "47. Laatiessaan ehdotusta uuden viraston perustamiseksi komissio arvioi kyseiseen meno-
otsakkeeseen kohdistuvia talousarviovaikutuksia. Näiden tietojen perusteella ja rajoittamatta viraston 
perustamiseen sovellettavia lainsäädännöllisiä menettelyjä budjettivallan käyttäjät sitoutuvat 
budjettiyhteistyön nimissä pääsemään hyvissä ajoin sopimukseen viraston rahoituksesta."  
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Hajautettujen virastojen rahoittamiseen tarkoitettujen budjettikohtien lukumäärä 
lisääntyi yli 20 prosentilla ja Frontex-viraston budjetti kaksinkertaistui, kuten 
Euroopan parlamentti oli esittänyt. 

Vuoden 2009 talousarviossa virastojen käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja 
edellisvuosien ylijäämät otettiin huomioon, ennen kuin kullekin virastolle 
myönnettävää EU-tukea ehdotettiin.  

Mitä tulee virastojen tulevaan kehitykseen, yhteisessä julkilausumassa pyydettiin 
perustamaan viipymättä toimielinten välinen työryhmä, mikä lopulta tapahtuikin 
joulukuussa 2008. Kyseinen toimielinten välinen työryhmä, jossa EP:a edustaa viisi 
jäsentä, pyrkii löytämään nykyisen tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin perustuvan 
yhteisen lähestymistavan erinäisiin kysymyksiin, kuten virastojen tehtävä ja asema 
toimielinympäristössä, kyseisten virastojen perustaminen, rakenne ja toiminta, niiden 
rahoitus, budjetti, johtaminen ja valvonta. Komissio oli tosin jo aiemmin antanut 
ehdotuksen näistä kysymyksiä koskevan toimielinten välisen sopimuksen 
tekemiseksi, mitä Euroopan parlamentti oli kannattanut, mutta neuvoston torjuttua 
sen ehdotus vedettiin takaisin. Hanketta kehitellään parhaillaan teknisellä tasolla ja 
sen ohella on meneillään ulkoinen arviointi koko virastojärjestelmän toimivuudesta. 
Suunnitelmien mukaan arviointi ja tekninen työ saadaan valmiiksi vuoden loppuun 
mennessä, jotta työryhmä voi hoitaa tehtävänsä ja antaa johtopäätöksensä vuoden 
2010 loppuun mennessä.  
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PILOTTIHANKKEET JA VALMISTELUTOIMET 
 

Tässä osassa määritellään pilottihanke ja valmistelutoimet ja kuvataan niiden käyttöä 
koskevat säännöt, minkä jälkeen kerrotaan vuonna 2000 ja sen jälkeen toteutetuista 
pilottihankkeista ja valmistelutoimista sekä tarkastellaan, miten ne ovat vaikuttaneet 
lainsäädäntöohjelmaan.  

1. PILOTTIHANKKEIDEN JA VALMISTELUTOIMIEN MÄÄRITELMÄ SEKÄ 
NIIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT  

 
Perussääntönä on, että talousarvioon yhteisöjen toimintaa tai muuta Euroopan 
unionin toimintaa varten otettuja määrärahoja voidaan käyttää vasta, kun on annettu 
perussäädös. Varainhoitoasetuksen5 49 artiklan nojalla ilman perussäädöstä, 
edellyttäen, että rahoitettavat toimet kuuluvat yhteisön tai unionin toimivaltaan, 
voidaan kuitenkin käyttää: 

(a) määrärahat kokeiluluonteisiin pilottihankkeisiin, joiden tarkoituksena on 
toiminnan toteutettavuuden ja sen hyödyllisyyden selvittäminen. Vastaavat 
maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon vain kahdeksi peräkkäiseksi 
varainhoitovuodeksi; 

(b) määrärahat valmistelutoimiin, joilla valmistellaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston määräysten piiriin kuuluvia tulevia 
toimia koskevia ehdotuksia. Valmistelutoimissa noudatetaan yhdenmukaista 
lähestymistapaa, ja ne voivat olla muodoltaan erilaisia. Vastaavat 
maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon enintään kolmeksi 
peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi. Lainsäädäntömenettely on saatettava 
päätökseen ennen kolmannen varainhoitovuoden päättymistä. 
Lainsäädäntömenettelyn aikana määrärahojen sitomisessa on otettava huomioon 
valmistelutoimen erityispiirteet suunniteltujen toimintojen, tavoitteiden ja edunsaajien 
osalta. Tämän vuoksi suoritettujen varojen määrä ei voi suuruudeltaan vastata 
lopullisen toiminnan rahoittamiseen tarkoitettuja varoja. 

Pilottihankkeille ja valmistelutoimille osoitettavien määrärahojen enimmäismäärät on 
vahvistettu talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa6. Ajanjaksolla 2007–2013 pilottihankkeille voidaan osoittaa 
enintään 40 miljoonaa euroa vuodessa, uusille valmistelutoimille vastaava määrä on 
50 miljoonaa euroa ja kaikille valmistelutoimille 100 miljoonaa euroa.  

2. PILOTTIHANKKEIDEN JA VALMISTELUTOIMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Budjettivaliokunnan teettämässä selvityksessä pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
historiasta ja käytöstä  vuoden 2000 jälkeen7 ilmenee, että hitaan alun jälkeen 

                                                 
5 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1). 
6 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 17 päivänä 
toukokuuta 2006, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta - 
monivuotinen rahoituskehys 2007–2013 mukaan lukien (EUVL C 139, 14.6.2006). 
7 Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions (pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien seurantaa koskeva aineistotutkimus), 7.4.2009, saatavana osoitteesta 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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pilottihankkeita ja valmistelutoimia varten saatavilla olevien määrärahojen käyttö on 
lisääntynyt merkittävästi kyseisen ajanjakson aikana. Kaikkia valmistelutoimia 
koskevaa enimmäismäärää noudatettiin säntillisesti koko tarkastelujakson aikana, 
mutta uusien valmistelutoimien enimmäismäärä ylitettiin vuonna 2008 ja 
pilottihankkeita koskeva enimmäismäärä ylitettiin vuosina 2006 ja 2007.  

Tuloksia tarkastellessa havaitaan, että vaikka useimpia ajanjaksolla 2000–2008 
päättyneistä pilottihankkeista jatkettiin muuttamalla ne valmistelutoimiksi, 
sisällyttämällä ne jo olemassa oleviin oikeusperustoihin tai hyväksymällä uusia 
oikeusperustoja, 40 prosenttia kyseisistä hankkeista kuitenkin lopetettiin. 
Valmistelutoimista ainoastaan 16 prosenttia lopetettiin, muita jatkettiin joko niin, että 
niihin liittyviä toimintoja harjoitettiin jo muissa yhteyksissä tai ne sisällytettiin jo 
olemassa oleviin oikeusperustoihin tai hyväksyttiin uusia oikeusperustoja. 

Edellisessä rahoituskehyksessä suurin osa pilottihankkeille ja valmistelutoimille 
osoitetuista määrärahoista käytettiin sisämarkkinapolitiikan alaan kuuluviin 
toimintoihin, kun taas nykyisessä rahoituskehyksessä on toistaiseksi eniten varoja 
sijoitettu yritystoiminnan alan toimenpiteisiin.  Pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
osuus talousarviosta oli suurimmillaan vuonna 2001 sisäisten politiikkojen alalla (1,1 
prosenttia) ja vuonna 2007 kansalaisuuden, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alalla (1,5 prosenttia).  

3. PILOTTIHANKKEIDEN JA VALMISTELUTOIMIEN VAIKUTUS 

Kaikki kolme toimielintä voivat ehdottaa pilottihankkeita ja valmistelutoimia. Suurin 
osa ehdotetuista uusista aloitteista on kuitenkin annettu Euroopan parlamentissa. 
Kun otetaan huomioon, että lukuisat näistä ehdotuksista johtivat uusien 
oikeusperustojen hyväksymiseen tai jo olemassa olevien oikeusperustojen 
muuttamiseen ehdotettujen toimintojen sisällyttämiseksi niihin, on selvää, että 
pilottihankkeet ja valmistelutoimet tarjoavat Euroopan parlamentille merkittävän 
keinon käynnistää aloitteita ja vaikuttaa lainsäädännön tavoiteasetteluun. Euroopan 
parlamentin ehdottamilla pilottihankkeilla ja valmistelutoimilla on ollut 
lainsäädännöllisiä vaikutuksia monilla toiminta-aloilla, erityisesti vapauden, oikeuden 
ja turvallisuuden aloilla, mutta yhtä lailla myös yritystoiminnan, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan, maatalouden, tietoyhteiskunnan. tiedotusvälineiden, koulutuksen ja 
kulttuurin, terveyden ja kuluttajiensuojelun sekä ulkosuhteiden alalla.   
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OSA 2 

 

TALOUSARVIOMEKANISMIT VUOTUISISSA JA 
MONIVUOTISISSA MENETTELYISSÄ 

 

 
 
 
 
 
 
Vuosien 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kuudennen vaalikauden 
vuotuisista talousarviomenettelyistä sekä niiden taustoista on saatavana lisätietoja 
budjettivaliokunnan teettämässä ja budjettiasioiden toimialayksikön laatimassa 
erillisessä tutkimuksessa "The Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and the 
2005-2009 budgetary procedures" (17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten välinen 
sopimus sekä vuosien 2005–2009 talousarviomenettelyt). 
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MIKÄ MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS ON? 
 

Vuotuiset talousarviomenettelyt toteutetaan talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehtyyn toimielinten väliseen 
sopimukseen perustuvan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. 

TOIMIELINTEN VÄLISTEN SOPIMUSTEN MERKITYS 
TALOUSARVIOMENETTELYSSÄ 
 
Vuonna 1988 toteutetusta uudistuksesta alkaen talousarviomenettelyä on ohjannut 
toimielinten välisillä sopimuksilla hyväksytty monivuotinen rahoituskehys, jonka 
tarkoituksena on ehkäistä merkittävien kiistojen syntymistä vuotuisten 
talousarviomenettelyjen aikana. 

Vaikka toimielinten välisillä sopimuksilla ei ole oikeusperustaa nykyisessä 
perussopimuksessa (Nizzan sopimus), niistä on tullut toimielinten välisten suhteiden 
perusta talousarvioon liittyvissä asioissa. Niiden käyttöönoton jälkeen vuotuiset 
talousarviot on voitu hyväksyä annetuissa aikarajoissa. 
Nykyinen toimielinten välinen sopimus tehtiin 14. toukokuuta 2006. 
Sopimuksella pyritään vahvistamaan talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, 
parantamaan vuotuisen talousarviomenettelyn toimivuutta sekä toimielinten välistä 
yhteistyötä talousarvioasioissa ja varmistamaan moitteeton varainhoito.  
Toimielinten välinen sopimus jakaantuu kolmeen osaan: 
– I osa: Monivuotinen rahoituskehys (esitelty jäljempänä) 
– II osa: Toimielinten välisen yhteistyön parantaminen talousarviomenettelyn 
aikana 
– III osa: EU:n varojen moitteeton hoito. 
 
Huom.  Jos Lissabonin sopimus hyväksytään, monivuotista rahoituskehystä 
mukautetaan erityisellä lainsäädäntömenettelyllä, jonka jälkeen siitä tulee 
oikeudellisesti sitova (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
konsolidoidun toisinnon 312 artikla). 

 

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 2007–2013  
 

a) Enimmäismäärät, otsakkeet ja tekninen mukauttaminen 

• Enimmäismääriä on useita 
Omista varoista tehdyssä päätöksessä omien varojen yleiseksi vuotuiseksi 
enimmäismääräksi on vahvistettu 1,24 prosenttia bruttokansantulosta. Tämä 
enimmäismäärä määrää yhteisön menojen vuosittaisen enimmäismäärän niin 
maksumäärärahoina kuin maksusitoumusmäärärahoina. 
Omista varoista tehdyssä päätöksessä vahvistettujen enimmäismäärien lisäksi 
rahoituskehyksessä on määritelty, kuinka paljon maksusitoumusmäärärahoihin 
käytettävät menot kussakin otsakkeessa (ks. jäljempänä) saavat kasvaa, sekä 
maksumäärärahoihin käytettävät kokonaismenot kunakin vuonna kyseisellä 
ajanjaksolla. 

• Rahoituskehyksen tekninen mukauttaminen 
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Komissio tekee vuosittain ehdotuksen rahoituskehyksen teknisestä mukauttamisesta 
seuraavaa vuotta varten. Tämä johtuu siitä, että rahoituskehys on ilmaistu kiinteinä 
hintoina ja sitä on mukautettava vuosittain inflaation huomioon ottamiseksi.  

• EU:n menot on luokiteltu 6 otsakkeeseen 

Otsake 1:  Kestävä kasvu Alaotsake 1a:  Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kilpailukyky 
Alaotsake 1b:  Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä koheesio 

Otsake 2:  Luonnonvarojen suojelu ja hallinta 
Otsake 3:  Kansalaisuus, vapaus, 
turvallisuus ja oikeus 

Alaotsake 3a:  Vapaus, turvallisuus ja 
oikeus 
Alaotsake 3b:  Kansalaisuus 

Otsake 4:  EU maailmanlaajuisena toimijana 
Otsake 5:  Hallinto 
Otsake 6:  Korvaukset 

Rahoituskehys on helpottanut talousarviosta vuosittain käytäviä neuvotteluja, ja sen 
myötä on kehitetty monivuotisia rahoitusvälineitä (EU:n monivuotiset ohjelmat). 

Alla olevassa kaaviossa on verrattu vuosien 2005–2009 talousarvioita 
rahoitusnäkymien/rahoituskehyksen vuotuisiin enimmäismääriin ajanjaksolla 2005–
2009. 
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b) Joustavuutta lisäävät välineet 
 
Seuraavien välineiden avulla on mahdollista ottaa talousarvioon tarvittaessa uusia 
maksusitoumusmäärärahoja, jotka ylittävät rahoituskehyksessä vahvistetun 
enimmäismäärän. 

 Rahoituskehyksen tarkistaminen on keino reagoida ennakoimattomiin 
tilanteisiin, kunhan omien varojen enimmäismäärää ei ylitetä. Budjettivallan käyttäjät 
tekevät komission ehdotuksesta yhteisen päätöksen tarkistamisesta EY:n 
perustamissopimuksen 272 artiklan 9 kohdassa määrättyjä äänimääriä koskevia 
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sääntöjä noudattaen (jos tarkistus on suurempi kuin 0,03 prosenttia 
bruttokansantulosta, neuvoston päätöksen on kuitenkin oltava yksimielinen). 
Toimielinten välisessä sopimuksessa monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamismenettelylle asetetaan seuraavat edellytykset:  

– tarkistusehdotus on esitettävä ja hyväksyttävä ennen asianomaista 
varainhoitovuotta (tai asianomaisista varainhoitovuosista ensimmäistä) koskevan 
talousarviomenettelyn aloittamista 

– varmistaakseen talousarvion kurinalaisuuden toimielinten on ennen 
tarkistamista tarkasteltava mahdollisuuksia joko kohdentaa menoja uudelleen 
kyseisen otsakkeen sisällä tai kuitata tietyn otsakkeen määrärahojen lisääminen 
alentamalla toisen otsakkeen määrärahoja 

– rahoituskehyksen pakollisten menojen tarkistus ei saa vähentää ei-pakollisiin 
menoihin käytettävää määrää 

– tarkistettaessa on aina säilytettävä asianmukainen suhde maksusitoumusten ja 
maksumääräysten välillä. 

 Joustovälineellä rahoitetaan tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa 
tiettyä varainhoitovuotta varten käytettävissä olevien enimmäismäärien rajoissa. Sen 
vuotuinen enimmäismäärä on 200 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Vuonna N 
käyttämättä jäänyt osa voidaan siirtää enintään vuoteen N + 2, mikä on uutta 
aikaisempiin rahoitusnäkymiin verrattuna. 

 Solidaarisuusrahasto tarjoaa nopeasti apua suurkatastrofeissa, jotka 
tapahtuvat jonkin jäsenvaltion tai ehdokasmaan alueella. Vuosittainen 
enimmäismäärä ei saa ylittää 1 miljardia euroa käypinä hintoina. 

 Hätäapuvarauksella on tarkoitus vastata nopeasti kolmansien maiden 
yksittäisiin avuntarpeisiin, jotka johtuvat tapahtumista, joita ei voitu ennakoida 
talousarviota laadittaessa. Ensisijaisesti sillä rahoitetaan humanitaarisia toimia, mutta 
sitä voidaan käyttää myös siviilikriisinhallintaan ja väestönsuojelutoimiin. 
Hätäapuvaraus suljettiin monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen myötä.  Varauksen vuosittaiseksi 
määräksi on vahvistettu 221 miljardia euroa käypinä hintoina. 

 Globalisaatiorahasto perustettiin joulukuussa 2005. Siitä voidaan tarjota 
lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät merkittävien taloudellisten muutosten ja 
rakennemuutosten seurauksista; sen vuosittainen määrä saa olla enintään 500 
miljoonaa euroa käypinä hintoina. 

 
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto edellä esiteltyjen välineiden käytöstä 
vuodesta 2007 vuoden 2009 puoliväliin. 
 

TALOUSA
RVIO KOHDE VÄLINE MÄÄRÄ 

(milj. euroa) 

Palestiina Hätäapuvaraus8 
 

49

Kreikka, Unkari, Saksa, Ranska EU:n solidaarisuusrahasto 1972007 

Ranska, Saksa, Suomi Euroopan 
globaalisaatiorahasto 19

Galileo, YUTP Joustoväline 270
Galileo, Euroopan 
teknologiainstituutti 

Rahoituskehyksen tarkistus 
(08-13) 1 600

2008 

Italia, Malta, Portugali, Espanja, Euroopan 49

                                                 
8 Vuodesta 2007 alkaen (toimielinten sopimus 2007–2013) hätäapuvaraus on ollut erillään 
monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääristä. 
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TALOUSA
RVIO KOHDE VÄLINE MÄÄRÄ 

(milj. euroa) 
Liettua globaalisaatiorahasto 
Yhdistynyt kuningaskunta, 
Kreikka, Slovenia, Ranska, 
Kypros 

EU:n solidaarisuusrahasto 281

Elintarvikerahoitusväline Hätäapuvaraus (ml. 
täydennys) 262

Hätäapuvaraus 79

Joustoväline 420Elintarvikerahoitusväline 

Uudelleenjärjestelyt (08-10) 240

Romania EU:n solidaarisuusrahasto 12
2009 

Espanja Euroopan 
globaalisaatiorahasto 3

Rahoituskehyksen tarkistus 2 600

Talouden elvytyssuunnitelma 
(vaihe 1) 

     josta:   2000 milj. euroa 
korvaamalla otsakkeen 
enimmäismäärän 
ylittäminen toisen  
otsakkeen enimmäismäärää 
alentamalla 

2009/2010
/2011 

Talouden elvytyssuunnitelma 
(vaihe 2) päätetään myöhemmin 2 400
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MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS (VUODEN 2009 TARKISTUKSEN JÄLKEEN) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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VUOTUINEN TALOUSARVIOMENETTELY 

VUOTUISEN TALOUSARVIOMENETTELYN KÄYTÄNNÖN AIKATAULU 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa (272 artikla) määritellään 
talousarviomenettelyn vaiheet. Siinä vahvistetaan kummankin budjettivallan 
käyttäjän (Euroopan parlamentti ja neuvosto) sekä komission toimivalta tässä 
menettelyssä. 
EY:n perustamissopimuksen 272 artiklassa määritetään menettelyn kunkin vaiheen 
virallinen aikataulu. Aikataulua on kuitenkin joustavoitettu vuodesta 1988 alkaen, 
jotta talousarvioesitystä pystyttäisiin tarkastelemaan perinpohjaisesti ja jotta 
budjettivallan käyttäjä pystyisi jakamaan käytettävissään olevan aikansa 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Käytännössä neuvostolla ja parlamentilla 
talousarviomenettelyn kussakin vaiheessa käytettävissä oleva aika on 
perustamissopimuksessa määriteltyä aikaa pidempi. Päätöksentekoprosessin 
helpottamiseksi menettelyyn on sisällytetty myös kolmikantaneuvotteluja ja muita 
vaiheita. Tätä käytännön työtä helpottavaa aikataulua on noudatettu 
varainhoitovuodesta 1977. 

TALOUSARVIOMENETTELYN VAIHEET 

a) Talousarviomenettely käynnistyy komission esittämillä 
asiakirjoilla: vuotuinen toimintastrategia ja alustava 
talousarvioesitys (ATE) 

Jokainen talousarviomenettely alkaa sillä, että komissio laatii itsenäisesti 
alustavan talousarvioesityksen (ATE). Euroopan parlamentti pystyy 
vaikuttamaan tähän prosessiin epäsuorasti komission lainsäädäntö- ja 
työohjelmasta tai komission vuotuisesta toimintastrategiasta antamillaan 
päätöslauselmilla. 

• Komission osuus 

Ensimmäiseen vaiheeseen komissiossa kuuluvat periaatekeskustelu, vuotuisen 
toimintastrategian laatiminen, kuulemistilaisuudet, eri toimielinten ennakkoarviot 
omista tuloistaan ja menoistaan ja lopulta alustavan talousarvioesityksen (ATE) 
esittäminen budjettivallan käyttäjälle. 

Vuotuinen toimintastrategia hyväksytään helmikuussa, ja siinä määritellään 
komission poliittiset painopisteet seuraavaksi vuodeksi. Siinä yksilöidään aloitteet, 
joita komissio pitää välttämättöminä näiden ensisijaisten tavoitteiden toteuttamiseksi, 
ja määritellään niiden täytäntöönpanon edellyttämä taloudellinen kehys. Tämä päätös 
on ohjenuorana alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa ja suunniteltaessa 
komission seuraavan vuoden toimintaa (toisin sanoen se käynnistää vuotuisen 
ohjelmasuunnittelukierroksen). 
Komissio huolehtii näistä alustavista vaiheista täysin itsenäisesti. 

Alustava talousarvioesitys (ATE) on tässä vaiheessa ainoa 
perustamissopimuksessa määrätty asiakirja. Se julkaistaan yleensä vuoden N-1 
toukokuun alussa, ja se lähetetään budjettivallan käyttäjälle kaikilla kielillä kesäkuun 
puolivälissä.  

• Parlamentin osuus 

Maalis–huhtikuussa parlamentti antaa komission vuotuisesta toimintastrategiasta 
päätöslauselman, jossa se esittää omat tulevan vuoden painopisteensä ja kehottaa 
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komissiota ottamaan nämä huomioon alustavaa talousarvioesitystä (ATE) 
laadittaessa.  
ATE:n esittämisen jälkeen saatetaan antaa päätöslauselma. Siinä esitetään 
parlamentin alustava arvio komission esityksestä ja määritellään hyvissä ajoin 
Euroopan parlamentin poliittiset painopisteet seuraavaksi vuodeksi. 

• Neuvoston osuus 

Myös neuvosto määrittelee painopisteensä talousarviomenettelyn tässä vaiheessa ja 
antaa asiasta yleensä päätöslauselman sen jälkeen, kun komissio on esittänyt 
vuotuisen toimintastrategian, mutta ennen ATE:n esittämistä. 

• Kolmikantakokous 

Toimielinten välisen sopimuksen mukaan rahoitusnäkymien teknisen mukauttamisen 
(ks. edellä) jälkeen ja ennen kuin komissio vahvistaa alustavan talousarvioesityksen 
on parlamentin, neuvoston ja komission edustajien kesken pidettävä 
kolmikantakokous, jossa keskustellaan tulevan varainhoitovuoden mahdollisista 
painopisteistä. 

b) EP:n ensimmäinen käsittely järjestetään sen jälkeen, kun 
neuvosto on antanut talousarvioesityksen (TE) 

ATE:stä vuodeksi N+1 keskustellaan vuoden N kesä- ja heinäkuussa ennen 
neuvoston ensimmäistä käsittelyä. Hyväksyttyään talousarvioesityksen (TE) 
heinäkuun lopussa neuvosto lähettää sen parlamentille.  
Ennen kuin neuvosto hyväksyy talousarvioesityksen järjestetään toimielinten 
välisen sopimuksen mukainen neuvottelukokous. Neuvottelu on kaksivaiheinen. 
Ensimmäisessä valmistelevassa vaiheessa pidetään kolmikantakokous, jossa 
tutkitaan mahdollisuuksia päästä varhaisessa vaiheessa sopimukseen tietyistä 
talousarvion näkökohdista. Toisen vaiheen muodostaa varsinainen virallinen 
neuvottelukokous. Saadakseen todelliset neuvotteluvaltuudet koko parlamentilta 
tähän kolmikantakokouksen jälkeen järjestettävään neuvotteluun budjettivaliokunta 
tavallisesti jättää täysistunnon käsiteltäväksi päätöslauselman, jossa se esittelee 
tärkeimmät neuvoston kanssa käsiteltävät asiat ja merkittävimmät kannat, joita 
parlamentin valtuuskunnan olisi tarkoitus viedä eteenpäin. 
Parlamentin ensimmäinen käsittely järjestetään vuoden N syys- ja lokakuussa. 
Tässä vaiheessa talousarvioesitystä käsitellään budjettivaliokunnassa ja 
erityisvaliokunnissa. Budjettivaliokunta käsittelee sen jälkeen erityisvaliokuntien 
esittämiä tarkistuksia ja esittää kantansa niihin. Tarkistukset, joita budjettivaliokunta 
ei hyväksy, voidaan jättää käsiteltäväksi uudelleen, ja ne voidaan hyväksyä 
täysistunnossa, jos ne saavat taakseen määräenemmistön. Budjettivaliokunta on 
kokonaisvastuussa kustakin käsittelystä siihen asti, kunnes tarkistukset on 
hyväksytty täysistunnossa. Ennen parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistusten 
hyväksymistä järjestetään kolmas kolmikantakokous ja neuvottelukokous, joissa on 
tarkoitus päästä yksimielisyyteen avoinna olevista kysymyksistä. 
Kumpikin toimielin ottaa ensimmäisessä käsittelyssään huomioon alustavan 
talousarvioesityksen liitteenä olevat täydentävät asiakirjat, kuten toiminto- ja 
rahoitusselvitykset. Näiden asiakirjojen tarkoituksena on kuvata ja eritellä 
tarkemmin talousarviossa tehtyjä ehdotuksia erityisesti arvioimalla eri toimintojen 
tuloksellisuutta. 

c) Toinen käsittely neuvostossa ja parlamentissa  
Neuvoston toisessa käsittelyssä, joka järjestetään vuoden N marraskuun lopussa, 
noudatetaan hyvin samanlaista menettelyä kuin neuvoston ensimmäisessä 
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käsittelyssä. Talousarvioesitystä muutetaan neuvoston hyväksymien 
muutosehdotusten perusteella. Yleensä neuvosto palauttaa ensimmäisessä 
käsittelyssä esittämänsä määrät. Ennen kuin neuvosto päättää toisen käsittelynsä 
järjestetään neljäs kolmikantakokous. Lopulta vuoden N joulukuussa parlamentti 
hyväksyy toisessa käsittelyssään yleisen talousarvion. Parlamentti voi kuitenkin 
myös hylätä talousarvion kokonaisuudessaan.  
Kun talousarvio on hyväksytty, komission pääosastot ja yksiköt mukauttavat omaa 
työohjelmaansa eli vuotuista hallintosuunnitelmaansa vuodeksi N+1 sen mukaan, 
mitä muutoksia talousarvioon on tehty alustavaan talousarvioesitykseen verrattuna. 
Vuotuinen hallintosuunnitelma perustuu toimintojohtamisen käsitteeseen (ks. 
sanasto). Jollei talousarviota hyväksytä, turvaudutaan "väliaikaisten 
kahdestoistaosien" järjestelmään (EY:n perustamissopimuksen 273 artikla), joka 
antaa mahdollisuuden käyttää  menoihin kuukausittain talousarvion kunkin luvun 
osalta määrä, joka on enintään yksi kahdestoistaosa edellisen varainhoitovuoden 
talousarvioon otetuista määrärahoista. 

Painopiste kolmikantakokouksissa ja neuvottelukokouksissa 

Talousarviomenettelyn aikana kolmikantakokoukset ja neuvottelukokoukset ovat 
avainasemassa pyrittäessä pääsemään asioista sopimukseen helpommin. 

Kolmikantakokouksista ja neuvottelukokouksista ei ole määräyksiä 
perustamissopimuksessa. Kolme toimielintä järjestää niitä talousarviomenettelyn 
tärkeimmissä vaiheissa ja aina, kun on tarvetta keskustella joistakin 
erityisnäkökohdista (ks. jäljempänä).  
Niiden tarkoituksena on helpottaa yleisen sopimuksen aikaansaamista talousarviosta 
ottamalla huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamat merkittävimmät 
painopisteet.  

TALOUSARVION TOTEUTUKSEN AIKANA VOIDAAN HYVÄKSYÄ 
LISÄTALOUSARVIOITA 

Komissio voi joutua tekemään hyväksyttyyn talousarvioon tarkistuksia alustavien 
lisätalousarvioesitysten muodossa vuoden N aikana väistämättömissä, 
poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa. Lisätalousarvioita käytetään 
myös edellisen varainhoitovuoden (N-1) ylijäämän ottamiseen kuluvan vuoden (N) 
talousarvioon. Lisätalousarvioihin sovelletaan samoja menettelysääntöjä kuin 
yleiseen talousarvioon. 
 

YHTEENVETO VUOTUISESTA AIKATAULUSTA 
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LISSABONIN SOPIMUKSEN VAIKUTUS  

Jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, myös vuotuisen talousarvion aikataulu ja 
talousarviomenettely muuttuu huomattavasti. 

Yksi tärkeimmistä muutoksista liittyy siihen, että jaottelu pakollisiin ja ei-pakollisiin 
menoihin (PM/EPM) poistuu:  tällöin molempien budjettivallan käyttäjien – EP ja 
neuvosto – asema on sama koko talousarvion osalta. Talousarviomenettelystä tulee 
"erityinen" yhteispäätösmenettely, jossa EP:n ja neuvoston on päästävä 
sopimukseen koko talousarviosta. 

Uusien määräysten mukaan talousarvioesityksen (TE) laatii komissio, joka saa 
talousarviomenettelyä koskevan aloiteoikeuden9.  Molemmat budjettivallan käyttäjät 
järjestävät vain yhden käsittelyn ja nykyinen toinen käsittely korvataan 
sovittelumenettelyllä.  

Komissio toimittaa talousarvioesityksensä Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
1. syyskuuta mennessä. 

Neuvoston on vahvistettava kantansa talousarvioesityksestä 1. lokakuuta mennessä. 

EP:n on tehtävä ratkaisunsa 42 päivän kuluessa siitä, kun kanta on ilmoitettu. 

 – Jos EP hyväksyy kannan sellaisenaan tai ei tee ratkaisuaan, talousarvio 
katsotaan hyväksytyksi. 

                                                 
9 Näin ollen komissio voi muuttaa talousarvioesitystään. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 250 artiklan 2 kohdassa tämä mahdollisuus on kuitenkin myönnetty ainoastaan 
sovittelukomitean koollekutsumiseen saakka. 
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 – Jos EP tekee tarkistuksia (jäsentensä enemmistöllä), parlamentin 
puhemies kutsuu yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjohtajan kanssa viipymättä 
sovittelukomitean koolle10.  

Sovittelukomitealla, johon kuuluvat neuvoston jäsenet tai heidän edustajansa ja yhtä 
monta Euroopan parlamenttia edustavaa jäsentä, on tämän jälkeen 21 päivää aikaa 
päästä sopimukseen.11  

Jos sovittelukomitea ei pääse yhteisymmärrykseen 21 päivän kuluessa, talousarvio 
katsotaan hylätyksi ja uusi menettely alkaa sillä, että komissio tekee uuden 
talousarvioesityksen. 

Jos sovittelukomitea pääsee yhteisymmärrykseen kompromissitekstistä, EP:llä ja 
neuvostolla on 14 päivää aikaa lausua kantansa tekstistä: talousarvio hyväksytään, 
jollei kumpikaan näistä toimielimistä hylkää sitä  – neuvosto määräenemmistöllä ja 
parlamentti jäsentensä enemmistöllä12.  

Jos kumpikin toimielin hylkää esityksen, komission on annettava uusi 
talousarvioesitys.  

Samoin käy, jos EP hylkää esityksen (jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä), mutta 
neuvosto ei hylkää sitä (eli hyväksyy tai ei tee ratkaisua).  

Jos taas EP hyväksyy esityksen (yksinkertaisella enemmistöllä), mutta neuvosto 
hylkää sen, EP:llä on vielä mahdollisuus 14 päivän kuluessa neuvoston 
hylkäämispäivästä vahvistaa ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt tarkistukset 
jäsentensä enemmistöllä ja kolmella viidesosalla annetuista äänistä. Tällöin 
talousarvio katsotaan hyväksytyksi EP:n vahvistamin tarkistuksin. Ellei EP onnistu 
vahvistamaan kaikkia tekemiään tarkistuksia, sovittelukomiteassa hyväksytty kanta 
budjettikohtaan, johon kyseinen tarkistus on tehty, pysyy voimassa.  

Parlamentin asema siis vahvistuu uudessa talousarviomenettelyssä:  sillä on 
päätösvalta koko talousarvioon; talousarviota ei voida hyväksyä vastoin EP:n tahtoa, 
mutta EP sitä vastoin voi hyväksyä talousarvion, vaikka neuvosto vastustaisi sitä tai 
ei tekisi siitä ratkaisuaan13.  

Tämä menettely edellyttää kuitenkin, että talousarviomenettelyn valmistelua koskevia 
sisäisiä ja toimielinten välisiä keskusteluyhteyksiä vahvistetaan. Toisen käsittelyn 
poistaminen ja menettelyn kunkin vaiheen aikataulun tehostaminen merkitsee sitä, 
että kultakin toimielimeltä edellytetään erinomaista poliittista, teknistä ja strategista 
valmistelua, koska "korjauksiin" on entistä vähemmän mahdollisuuksia. 

Periaatteessa toimielinten välillä sovittu käytännön aikataulu olisi pidettävä 
ennallaan, tai sitä olisi jopa aikaistettava.  Jos halutaan taata, että uusi menettely 
saadaan käynnistettyä onnistuneesti, toimielinten olisi sovittava etukäteen tietyistä 
                                                 
10 Sovittelukomitea ei kuitenkaan kokoonnu, jos neuvosto 10 päivän kuluessa esityksen toimittamisesta 
ilmoittaa hyväksyvänsä kaikki Euroopan parlamentin esittämät tarkistukset, ja talousarvio katsotaan 
hyväksytyksi.  
11 Komissio osallistuu sovittelukomitean työskentelyyn, ja Lissabonin sopimuksessa sille annetaan 
tehtäväksi tehdä "tarpeelliset aloitteet edistääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen 
lähenemistä".  
12 Toisin sanoen: jos kumpikin hyväksyy sen, jos kumpikaan ei ole tehnyt ratkaisuaan, tai jos toinen 
hyväksyy sen, mutta toinen ei ole tehnyt ratkaisuaan. 
13 Tämä on kuitenkin varsin teoreettinen mahdollisuus, koska on vaikea uskoa, että neuvosto hylkäisi 
tekstin, jonka sen valtuuskunta, jossa on edustaja kustakin jäsenvaltiosta, on neuvotellut ja hyväksynyt. 
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seikoista, jotka koskevat sovitteluvaiheen järjestämistä, tiedon kulkua toimielinten 
välillä ja etenkin sekä EP:n että neuvoston valtuuskunnan muotoa ja 
puheenjohtajuutta ja sovittelukomitean kestoa.  
 

Yhteenveto menettelyn mahdollisista lopputuloksista 

EP hyväksyy + neuvosto hyväksyy = talousarvio hyväksytään 

EP hyväksyy + neuvosto ei tee ratkaisua = talousarvio hyväksytään 

EP hyväksyy + neuvosto hylkää = talousarvio hyväksytään EP:n tarkistuksin 
tai yhteisen tekstin mukaisesti 

EP ei tee ratkaisua + neuvosto hyväksyy = talousarvio hyväksytään 

EP ei tee ratkaisua + neuvosto ei tee 
ratkaisua = talousarvio hyväksytään 

EP ei tee ratkaisua + neuvosto hylkää = talousarvio hylätään 

EP hylkää + neuvosto hyväksyy = talousarvio hylätään 

EP hylkää + neuvosto ei tee ratkaisua = talousarvio hylätään 

EP hylkää + neuvosto hylkää = talousarvio hylätään 
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TALOUSARVIOMENETTELYT 2005–2009 
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TALOUSARVIOMENETTELY 2005 
Esittelijät:   Salvador Garriga Polledo (Pääluokka III – Komissio) 

Anne É. Jensen (Muut pääluokat – Muut toimielimet) 
 

Vuosi 2005 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin Euroopan unionissa oli 25 
jäsenvaltiota. Sekä vastavalittu Euroopan parlamentti että vastanimitetty komissio 
astuivat virkaansa vuoden 2005 talousarviomenettelyn aikana. Se oli myös toinen 
vuosi, jona pantiin täytäntöön toimintoperusteisen budjetoinnin (ABB) 
budjettinimikkeistö, mutta ensimmäinen vuosi, jona kaikki ehdotukset ja päätökset 
perustuivat toimintoperusteiseen luokitukseen. 
Vuoden 2005 budjettimenettely osoittautui helpommaksi kuin vuoden 2004 
budjettimenettely, vaikka käytettävissä oleva liikkumavara oli pienempi kuin 
komission alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan perustuva liikkumavara erityisesti 
rahoitusnäkymien otsakkeessa 3 "Sisäiset politiikat", otsakkeessa 4 "Ulkoiset toimet" 
ja otsakkeessa 5 "Hallinto". Tämä johtui hintojen ja bruttokansantulon (BKTL) 
kehityksen perusteella rahoitusnäkymiin vuosittain tehtävistä teknisistä 
mukautuksista. 
Hyväksytty talousarvio oli 116 554 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina 
(1,10 prosenttia EU25:n BKTL:sta) ja 106 300 miljoonaa euroa maksumäärärahoina 
(1,00 prosenttia EU25:n BKTL:sta). Maksusitoumukset lisääntyivät 6,2 prosenttia ja 
maksut 4,4 prosenttia. 
Tärkeimmät keskustelun aiheet olivat perinteisiä kiistakysymyksiä, eli otsake 4 
"Ulkoiset toimet" ja otsake 5 "Hallinto", joustovälineen rahoituksen käyttö ja maksujen 
tasot. Viimemainitun osalta Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantana 
oli yleisesti palauttaa ATE ja joskus myös lisätä maksumäärärahoja ATE:n 
määrärahoista, pyrkien vähentämään maksamatta olevia sitoumuksia (RAL:t). 
Tämän lisäksi ja melko epätavallisesti budjettivallan käyttäjä oli 
neuvottelukokouksessa jo vahvistanut maatalouden oikaisukirjelmän sisällön, lukuun 
ottamatta parlamentin myöhemmin käynnistämää pilottihanketta (EU:n 
kalastussopimuksiin liittyvä tutkimus). 
Maksumäärärahojen voimakas kasvu vuoden 2004 talousarviosta (+ 9,7 miljardia 
euroa) johtui pääasiallisesti uusien jäsenvaltioiden täydestä yhdentymisestä, yhteisen 
maatalouspolitiikan vuoden 2003 uudistuksen vaikutuksista (ja maatalousmenojen 
kasvusta noin 10 prosentilla) ja rakennerahastojen parempaa toteutusta koskevista 
ennakkoarvioista. 

Parlamentti sai vakuudet siitä, että määrärahat riittävät kattamaan maatalouden ja 
rakennetoimien menot, kun parlamentti, neuvosto ja komissio yhdessä sitoutuivat 
esittämään ja nopeasti hyväksymään mahdollisen lisätalousarvion siinä tapauksessa, 
että jäsenvaltioiden täytäntöönpanovalmiudet kasvavat. Myös Pohjois-Irlannin 
Peace II -ohjelman jatkaminen varmistettiin vuosina 2005 ja 2006. 
Budjettivallan käyttäjät sopivat siitä, että komissio toimittaa parlamentille erityisiä 
tietoja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä.  

Ulkoiset toimet kohdistuivat muun muassa rauhan palauttamiseen ja demokratian 
tukemiseen. Parlamentin toivomuksen mukaisesti tähän otsakkeeseen sisällytettiin jo 
toisena vuotena peräkkäin merkittävää tukea Irakille. Tätä tarkoitusta varten 
annettiin yhteensä 200 miljoonaa euroa. 
Parlamentti antoi takeet myös uudelle naapuruuspolitiikalle. Maksusitoumukset 
jäseneksi liittymistä valmistelevaan tukeen olivat 2,1 miljardia euroa, mukaan lukien 



              40/65  

Kroatia ensimmäistä kertaa. Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudelliseen 
kehitykseen annettiin 120 miljoonan euron tukipaketti. 
Solidaarisuusrahastosta otettiin käyttöön yhteensä 98,55 miljoonaa euroa 
(Slovakialle, Baltian maille ja Ruotsille). Joustovälineestä otettiin käyttöön 185 
miljoonaa euroa Peace II -ohjelmalle (45 miljoonaa), hajautetuille virastoille (40 
miljoonaa) ja Irakin jälleenrakentamiseen (100 miljoonaa). Myös hätäapuvarausta 
käytettiin kolme kertaa vuonna 2005 (kaksi kertaa vuoden 2004 Intian valtameren 
tsunamiin (170 miljoonaa euroa) ja kerran Kashmirin maanjäristykseen (40 miljoonaa 
euroa). 
Edellä mainittu hajautetuille virastoille myönnetyn lisärahoituksen (40 miljoonaa 
euroa joustovälineestä) tarkoituksena oli varmistaa ja vahvistaa parlamentin 
asettamia painopisteitä ja tarjota virastoille niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittava 
rahoitus.  Parlamentti oli kuitenkin huolissaan virastojen lukumäärän lisääntymisestä 
ja niiden kasvavasta budjettivaikutuksesta erityisesti otsakkeeseen 3, mikä korosti 
parlamentin poliittista tahtoa vahvistaa virastoihin kohdistuvaa valvontaansa sekä 
poliittisella että talousarvion tasolla.  
 
PARLAMENTIN OMA TALOUSARVIO 
Parlamentin oman talousarvion 2005 piirteenä oli laajentumisprosessi, eli se, että 
luotiin resursseja ja virkoja vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyneiden maiden 
tarpeisiin.   Kyseisenä vuonna luotiin n noin 180 uutta virkaa.  Talousarvion 
valvontavaliokunta suostui myös puoltamaan puhemiehistön päätöstä uusien D4/D5 -
rakennusten ostosopimuksista (rakennukset on nyt nimetty uudelleen Willy Brandt ja 
József Antall -rakennuksiksi). 
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TALOUSARVIOMENETTELY 2006 
Esittelijät:   Giovanni Pittella (Pääluokka III – Komissio) 

Valdis Dembrovskis (Muut pääluokat – Muut toimielimet) 
 

Vuosi 2006 oli viimeinen vuosi niin sanotulla "Agenda 2000" -ohjelmakaudella. 
Vuoden 2006 talousarviomenettelyn erityispiirteenä oli, että sovittelukokouksessa ei 
päästy sopimukseen ennen neuvoston toista käsittelyä. Sopimukseen päästiin vasta 
viikkoa myöhemmin ylimääräisessä kolmikantakokouksessa. 
Vuoden 2006 talousarviossa oli 121 191 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoja ja 111 970 miljoonaa euroa maksumäärärahoja 
(vastaavasti 1,09 prosenttia ja 1,01 prosenttia EU-25:n BKTL:sta, eli 2 504 ja 7 323 
miljoonaa vähemmän kuin rahoitusnäkymien enimmäismääriksi asetettu taso). 

Tärkeimmät kiistakysymykset koskivat maksumäärärahojen tasoa, eräiden 
yhteispäätökseen perustuvien ohjelmien rahoituskehyksiä, uusien virkamiesten 
palvelukseenottamista vuoden 2004 laajentumisen jälkeen, joustovälineen käyttöä 
(katso jäljempänä) ja YUTP:n talousarviota. 

Parlamentti ajoi periaatetta, että myönnetään uusia varoja uusiin poliittisiin 
painopisteisiin, jotta voidaan säilyttää olemassa olevien ohjelmien rahoitus. 
Parlamentin poliittisina painopisteinä olivat halu tehostaa Lissabonin ja Göteborgin 
strategioiden täytäntöönpanoa, edistää EU:n tiedotuspolitiikkaa, laatia 
Eurooppalainen nuorisosopimus ja vahvistaa EU:n ulkoisia toimia.  
Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti hyväksyi neuvottelukannan, joka ylittää 
rahoitusnäkymien ylärajat otsakkeiden 2, 3 ja 4 osalta ja hieman supistaa YUTP:n 
määrärahoja. Niin tehdessään parlamentti selvästi kieltäytyi vaarantamasta 
painopisteitään ja arvosteli neuvoston epäjohdonmukaisuutta sen supistaessa 
otsakkeen 4 määrärahoja, paitsi YUTP:stä, jonka osalta saadut tiedot olivat edelleen 
puutteellisia. 
Vuoden 2004 laajentumisen jälkeen kuudelle yhteispäätöksellä hyväksytylle 
ohjelmalle myönnettiin otsakkeesta 3 lisämäärärahoja, jotka ylittivät niille alun perin 
yhteispäätöksellä päätetyt rahoituskehykset. Tällä tavalla parlamentti sai 100 
miljoonaa euroa lisärahoitusta Lissabonin strategiaan liittyviin ohjelmiin, kuten 
nuorisoa ja koulutusta koskeviin ohjelmiin.  
Parlamentti pääsi sopimukseen 655 miljoonan euron lisäyksen korvaamisesta 
otsakkeesta 1b "Maaseudun kehitys" vähentämällä sama summa otsakkeesta 1a, 
jotta voidaan panna täytäntöön YMP:n uudistukseen liittyvät 
mukauttamistoimenpiteet. 

Otsakkeesta 4, parlamentti saavutti kun YUTP:n talousarviota lisättiin 102,6 
miljoonaan euroon, yhteisen julistuksen (Euroopan parlamentti ja neuvosto), jolla 
tehostetaan parlamentin tiedottamista YUTP-asioista vahvistamalla marraskuussa 
2002 annettu yhteinen julistus (yhteisten kokousten pitämisestä) ja nostamalla 
neuvoston edustus suurlähettilään tasolle. 

Tehtiin yhteinen sopimus joustovälineen varojen käyttämisestä 275 miljoonalla 
eurolla, mikä ylittää sen vuotuisen 200 miljoonan ylärajan; tämä oli mahdollista 
edellisiltä vuosilta tehtyjen siirtojen ansiosta. Rahoitettiin neljää otsakkeeseen 4 
kuuluvaa toimea: parlamentin kolmea painopistettä (tsunami, sokeripöytäkirjan 
uudistamisen seuraukset, Irakin jälleenrakentaminen) ja YUTP:aa. 
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Maksumäärärahojen taso oli erityisen kiistanalainen vuoden 2006 
talousarviomenettelyssä. Parlamentin ja neuvoston perineisiin näkemyksiin14 
verrattuna neuvottelukannat olivat todellakin vähemmän joustavia, sillä vuoden 2006 
talousarviosta oli määrä tulla vertailukohta sekä neuvotteluille vuosien 2007-2013 
monivuotisista rahoitusnäkymistä sekä vuosien 2007–2013 talousarvioille, mikäli 
seuraavista rahoitusnäkymistä ei päästä sopimukseen. 
Hätäapuvarausta käytettiin kaksi kertaa tuen rahoittamiseen Darfurille, 
Länsirannalle, Gazan alueelle, Palestiinan kansalle ja Libanonille yhteensä 180 
miljoonan euron summalla. Solidaarisuusrahastoa käytettiin kerran kattamaan 
vuoden 2005 tulvia Itävallassa, Bulgariassa ja Romaniassa 106 miljoonalla eurolla. 
Lainsäädännössä vuonna 2005 uudistettiin varainhoitoasetuksen 
täytäntöönpanosääntöjä, jotta voidaan ottaa huomioon julkisista hankinnoista annettu 
uusi direktiivi (katso edellistä osaa Euroopan parlamentin tärkeimmissä 
saavutuksissa). 

 

PARLAMENTIN OMA TALOUSARVIO 
Mitä tulee parlamentin omaan talousarvioon, uusista jäsenvaltioista tulevan 
henkilöstön palvelukseenottamista jatkettiin koko vuoden 2006 ajan, jotta 
saavutettaisiin sovitut tasot, ja sen saavuttamiseksi annettiin budjettimääräyksiä. 
Samalla talousarvioon sisällytettiin arvioitujen tarpeiden mukaisia määrärahoja 
seuraavaa laajentumista (Bulgaria ja Romania) varten. Budjettivaliokunta pyysi, että 
kaikki toimielimet arvioisivat edistymistä henkilöstön palvelukseenottamisessa 
uusista jäsenvaltioista.  Se sopi myös siitä, että jatketaan uusien rakennusten 
ostamista parlamentille (vuokraamisen sijasta) ja kehotti lisäämään henkilöstön 
uudelleenjärjestelyjä. 

                                                 
14 Neuvosto haluaa supistaa maksumäärärahoja, jotta ne voidaan mukauttaa odotettavissa 
oleviin täytäntöönpanotarpeisiin, kun taas parlamentti haluaa antaa riittävän rahoituksen 
poliittisille painopisteille ja vähentää maksamatta olevia määriä. 
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TALOUSARVIOMENETTELY 2007 
Esittelijät:   James Elles (Pääluokka III – Komissio) 
Louis Grech (Muut pääluokat – Muut toimielimet) 

 

Kun otetaan huomioon aika, joka käytettiin 17. toukokuuta 2006 tehdystä 
toimielinten sopimuksesta sekä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2007–2013 
neuvottelemiseen ja niiden hyväksymiseen, talousarviomenettelyn esityslista viivästyi 
ja eräät sen vaiheista toteutuivat yksinkertaistetussa muodossa. Samalla tavalla kuin 
vuonna 2005, neuvoston toista käsittelyä edeltänyttä neuvottelukokousta 
täydennettiin kolmikantakokouksella joulukuussa 2006, sillä oli vaikea päästä 
sopimukseen toisessa käsittelyssä. 
Vuoden 2007 talousarvio oli 126 551 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina 
ja 115 497 miljoonaa euroa maksumäärärahoina (vastaavasti 1,08 prosenttia ja 
0,99 prosenttia EU:n BKTL:sta, eli 1 850 ja 8 369 miljoonaa vähemmän kuin 
rahoitusnäkymien enimmäismäärä). 

Aikaisempiin vuosiin verrattuna neuvottelujen painopiste siirtyi joustovälineen 
käytöstä ja enimmäismäärien noudattamisesta kustannustehokkuuteen (edistämällä 
tehokkaampaa ja vaikuttavampaa varainkäyttöä), varainhoitoasetuksen 
tarkistamiseen, uusien jäsenvaltioiden virkamiesten palvelukseenottamiseen ja 
neuvoston ehdottamiin työpaikkojen supistuksiin (jotka liittyivät neuvoston 
luonnokseen julkilausumaksi "tuottavuusohjelmasta"). Maksumäärärahojen taso ja 
YUTP säilyivät kuitenkin merkittävinä keskustelunaiheina. 
Vuoden 2007 talousarviomenettely oli monimutkainen neuvoston kannalta, koska sen 
oli vaikea saavuttaa määräenemmistöä monissa kysymyksissä, erityisesti 
"tuottavuuden lisäämistä" koskevassa lähestymistavassa, jota puheenjohtajavaltio 
Suomi kannatti, eikä onnistunut sopimaan neuvoston lausumasta tästä asiasta. 
Parlamentti vastusti neuvoston ehdottamia tyräpaikkojen leikkauksia ja vahvisti 
henkilöstön palkkoja koskevan varauksen, jotta saataisiin sitoumus kattavasta 
kartoituksesta, jossa annetaan väliarviointi komission henkilöstötarpeista ja sen 
hallinto- ja tukitehtäviä hoitavasta henkilöstöstä. 
Lisäksi parlamentti asetti neuvoston strategisesti vaikeaan asemaan päättämällä, 
että se ei ehdota joustovälineen käyttöä täydentävänä rahoituskeinona, ja vaatimalla 
varainhoitoasetuksen tarkistamista välttämättömänä ehtona sopimukselle vuoden 
2007 talousarviosta. Se antoi mahdollisuuden sopia varainhoitoasetuksen 
tarkistamisesta ja voittaa eräiden jäsenvaltioiden haluttomuuden ottaa käyttöön uusia 
määräyksiä EU:n varojen moitteettomasta hoidosta ja erityisesti sisäisestä 
tarkastuksesta.   
Kustannustehokkuutta koskeva lähestymistapa (katso edellä) otettiin pysyvästi 
käyttöön vuotuisissa talousarviomenettelyssä kuten Euroopan parlamentin ja 
komission yhteisessä lausumassa määrätään. 

On korostettava muitakin myönteisiä tekijöitä Euroopan parlamentin kannalta. 
Samalla kun ATE:n määrä YUTP:lle palautettiin, parlamentti varmisti, että YUTP:n 
nimikkeistöön ei tehdä muutoksia, ja sai uusia oikeuksia tiedon saamiseen, kuten 
tiedotustilaisuudet Euroopan parlamentin kannalta merkityksellisistä asioista ja 
kirjalliset tiedot EU:n erityisedustajien nimittämisestä. 
Annettiin parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma vuoden 2007 
talousarvioon suunnitellusta kolmesta uudesta erillisvirastosta. Se virallisti 
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parlamentin kannan hajautettujen erillisvirastojen perustamiseen (tiedot 
budjettivaikutuksista uuden toimielinten välisen sopimuksen 47 artiklan mukaisesti). 
Globalisaatiorahasto perustettiin 500 miljoonan euron enimmäismäärällä 
maksusitoumuksina ja sitä käytettiin kaksi kertaa Ranskan, Saksan ja Suomen 
hyväksi (18,6 miljoonaa euroa). 

Hätäapuvarausta käytettiin kerran vuonna 2007 49,2 miljoonan euron summalla 
vastaamaan Gazan ja Länsirannan kriisitilanteeseen. Solidaarisuusrahaston varoja 
käytettiin kaksi kertaa vuonna 2007, kerran tulviin Kreikassa (9,3 miljoonaa euroa) ja 
Unkarissa (15,1 miljoonaa euroa) ja kerran Saksaa varten (myrskyt, 166,9 miljoonaa 
euroa) ja Ranskaa varten (rajumyrsky, 5,3 miljoonaa euroa). 
Talousarvioon otettujen varausten poikkeuksellisen suuri lukumäärä ja taso 
(alun perin 4 440 miljoonaa euroa maksusitoumuksina, joista 3 500 miljoonaa euroa 
oli jäljellä toisen käsittelyn jälkeen), johtui etenkin 30 perussäädöksen15 myöhäisestä 
antamisesta, koska jäsenvaltiot olivat sopineet myöhään yhteisestä ehdotuksesta 
uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, sekä huolesta, joka budjettivallan 
käyttäjällä oli omista erioikeuksistaan sen jälkeen, kun oli otettu käyttöön 
maatalousmenojen vapaaehtoinen mukauttaminen (siis varojen vapaaehtoinen 
siirtäminen suorista maataloustuista (YMP:n "ensimmäinen pilari") maaseudun 
kehittämiseen (YMP:n "toinen pilari")). 

Lainsäädännön alalla vuonna 2006 toteutettiin varainhoitoasetuksen ja sen 
täytäntöönpanosääntöjen laaja tarkistus. Kiistanalaisimmat kohdat liittyivät 
tietokantaan osapuolista, jotka on suljettu julkisten hankintojen ulkopuolelle, 
maataloustukien lopullisten edunsaajien avoimuuteen (sen osalta komissio vakuutti 
julkaisevansa tiedot alakohtaisissa täytäntöönpanoasetuksissa) ja eurooppalaisten 
poliittisten puolueiden rahoitukseen, jossa parlamentti onnistui vahvistamaan 
eurooppalaisten poliittisten puolueiden toimintakykyä pitkän aikavälin 
rahoitussuunnittelussa ottamalla käyttöön poikkeuksen voitontavoittelun kieltoa 
koskevaan sääntöön, jotta voidaan sallia osan ylijäämästä siirtäminen.  
 
PARLAMENTIN OMA TALOUSARVIO 
Parlamentin talousarviosta budjettivaliokunta pahoitteli sitä, että sen mielestä ei ollut 
kiinnitetty riittävästi huomiota menoihin, jotka aiheutuvat parlamentin kolmesta eri 
työskentelypaikasta. Päätöslauselmassaan se arvioi kyseisten kustannusten olevan 
16 prosenttia kokonaisbudjetista eli noin 200 miljoonaa euroa.  Tiedotuspolitiikka sai 
huomattavaa lisätukea talousarviosta, kun määrärahoja osoitettiin 
vierailukeskukselle, nykyaikaisiin audiovisuaalisiin laitteisiin ja uuteen 
verkkosivustohankkeeseen. Lisämäärärahoilla päätettiin kattaa laajentumiseen 
liittyviä menoja Bulgarian ja Romanian liityttyä yhteisöön. 

                                                 
15 Niin sanottu "Prodi-paketti", joka kattaa sellaisia aiheita kuin maahanmuutto, nuoriso ja tutkimus, 
jne. 



              45/65  

 

TALOUSARVIOMENETTELY 2008 
Esittelijät:   Kyösti Virrankoski  (Pääluokka III – Komissio) 

Ville Itälä (Muut pääluokat – Muut toimielimet) 
 

Vuoden 2008 talousarviomenettely osoitti, että huolimatta neuvoston perinteisestä 
vastuksesta, on välttämättä tarkistettava monivuotista rahoituskehystä jo 
ensimmäisenä vuotena sen tultua voimaan EU:n painopisteiden mukaisesti, joita ovat 
mm. Galileo ja Euroopan teknologiainstituutti.  

Vuoden 2008 talousarviossa oli 129 150 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 120 347 miljoonaa euroa maksumäärärahoina 
(vastaavasti 1,03 prosenttia ja 0,96 prosenttia EU:n BKTL:sta, eli 3 693 ja 9 650 
miljoonaa vähemmän kuin rahoitusnäkymien enimmäismääriksi asetettu taso). 

Vuoden 2008 talousarviomenettelyssä keskeisiin keskustelunaiheisiin parlamentin ja 
neuvoston välillä kuuluivat Galileon rahoitus, henkilöstöasiat ja 
palvelukseenottaminen (samoin kuin edellisenä vuotena), otsakkeen 4 menot, EU:n 
erillisvirastojen rahoitus ja valvonta ja toimielinten välisessä sopimuksessa 
mainittujen erilaisten rahoitusvälineiden käyttö. 

Eräs kaikkien merkittävimmistä kiistakysymyksistä koski Galileo-ohjelmaa ja 
Euroopan teknologiainstituuttia, joiden osalta parlamentti vaati monivuotisen 
rahoituskehityksen tarkistamista. Parlamentti halusi varmistaa Galileo-ohjelman ja 
Euroopan teknologiainstituutin rahoituksen EU:n talousarviosta vaarantamatta 
Lissabonin ohjelman monivuotisiin ohjelmiin tarvittavaa rahoitusta. Galileo-ohjelmalle 
ja Euroopan teknologiainstituutille varattiin 3,7 miljardia euroa vuoteen 2013 asti. 
Käytettiin monia rahoitusvälineitä, kuten vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistaminen (1,6 miljardia), joustovälineen varojen käyttö (200 
miljoonaa), liikkumavarojen käyttö (300 miljoonaa) ja määrärahojen 
uudelleenjärjestelyt (200 miljoonaa) sekä prioriteettien tarkistaminen (400 miljoonaa). 
Parlamentti sai rahoituksen lisääntyneisiin tarpeisiin otsakkeen 4 menoissa. Tämä 
oli jälleen kerran mahdollista ainoastaan käyttämällä joustovälineen varoja, mikä 
korostaa otsakkeen 4 kroonista rahoituksen puutetta. Samalla kun YUTP:n 
rahoitustarpeista (myös EU:n poliisitehtävät Kosovossa) huolehdittiin, parlamentti sai 
komission sitoutumaan säännöllisten poliittisten keskustelujen järjestämiseen 
kolme kertaa vuodessa parlamentin kanssa EU:n ulkoisten toimien 
demokraattisesta valvonnasta ja johdonmukaisuudesta. Parlamentti painotti 
myös, että tällä alueella komission ohjelmasuunnittelussa on puutteita. 
Parlamentti ehdotti huomattavia lisämäärärahoja Palestiinan avustamiseen 
(esimerkiksi apuun heikossa asemassa oleville perheille ja tukeen julkisten 
palvelujen tarjoajille) ja Kosovolle (esimerkiksi siirtymätukeen ja instituutioiden 
rakentamisen tukemiseen). YUTP:n rahoitusta lukuun ottamatta Kosovolle 
myönnettiin 265 miljoonaa euroa ja Palestiinalle 300 miljoonaa euroa 
maksusitoumuksina, siis suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin komission 
alkuperäisessä ehdotuksessa ATE:ssa. Parlamentti lisäsi varaukseen tietyn määrän 
Irakia varten odotettaessa lisätietoja varojen käytöstä. 
EU:n virastojen rahoitus ja valvonta olivat menettelyssä keskeisenä puheenaiheena. 
Toisen käsittelyn sovittelun jälkeen hyväksyttiin yhteisiä julkilausumia, joiden 
tarkoituksena on tehostaa EU:n virastojen perustamisen, kehittämisen ja rahoituksen 
valvontaa. Hajautettujen virastojen rahoittamiseen tarkoitettujen budjettikohtien koko 
kasvoi yli 20 prosentilla ja Frontex-viraston budjetti kaksinkertaistui, kuten Euroopan 
parlamentti oli esittänyt. 
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Otsake 5 "Hallintokulut" kasvoi 4,4 prosenttia erityisesti laajentumiseen liittyvien 
tarpeiden vuoksi. Parlamentin vuonna 2006 pyytämä niin sanottu 
"kartoituskertomus" komission henkilöresursseista esitettiin huhtikuussa 2007. 
On huomattava, että vuoden 2008 talousarvio oli ensimmäinen, jossa kasvuun ja 
työllisyyteen liittyvät kulut (otsake 1 – 44,9 prosenttia vuoden 2008 talousarviosta) 
olivat suuremmat kuin maatalouteen liittyvät kulut (otsake 2 – 42,6 prosenttia 
vuoden 2008 talousarviosta), yhtä vuotta aikaisemmin, kuin mitä monivuotisen 
rahoituskehyksen profiilissa oli ennakoitu, ja jopa ennen kuin lisärahoitus Galileo-
ohjelmalle sisällytettyyn otsakkeeseen 1a. Samalla kun otsakkeen 2 määrärahat 
laskivat vuodesta 2007 ja kulut kohdennettiin enemmän maaseudun kehittämiseen, 
otsakkeen 1 määrärahat lisääntyivät huomattavasti. Talousarviomenettelyssä otettiin 
esiin myös kysymys jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista.  
Parlamentin mottona oli luoda "tuloksiin keskittyvä talousarvio". Budjettivallan 
käyttäjät keskustelivat toimintoperusteisen budjetoinnin ABB/ABM toteuttamisesta ja 
arvioivat sitä.  Parlamentti ja komissio käynnistivät tutkimuksia ja parlamentin 
aloitteesta laadittu mietintö hyväksyttiin maaliskuussa 2009. 
Vuonna 2008 joustovälinettä käytettiin otsakkeeseen 1a (Galileo) ja YUTP:aan 
yhteensä 270 miljoonan eurona määrällä. Euroopan globalisaatiorahastoa 
käytettiin viiden maan hyväksi (Italia, Malta, Portugali, Espanja ja Liettua) 49 
miljoonalla eurolla. Solidaarisuusrahastosta myönnettiin 281 miljoonaa euroa 
Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kreikalle, Slovenialle, Ranskalle ja Kyprokselle. 
 

PARLAMENTIN OMA TALOUSARVIO 
Parlamentin oman talousarvion osalta sovittiin ja äänestettiin pilottihankkeesta, joka 
antaa jäsenille mahdollisuuden henkilökohtaiseen tulkkaukseen. Euroopan 
parlamentin talousarvio vahvisti parlamentin halua noudattaa ympäristönormeja 
(EMAS-sertifionti) ja kannusti hallintoa nopeuttamaan tätä prosessia (joka sittemmin 
saatiin päätökseen). Budjettimääräykset tehtiin odotettaessa oikeusperustan 
hyväksymistä eurooppalaisten poliittisten säätiöiden rahoittamiselle. Perustettiin 
kaksi uutta pääosastoa ja sovittiin budjettimäärärahoista palvelujen parantamiseksi 
jäsenille. 
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TALOUSARVIOMENETTELY 2009 
Esittelijät:   Jutta Haug (Pääluokka III – Komissio) 

Janusz Lewandowski (Muut pääluokat – Muut toimielimet) 
 

Talousarviomenettely 2009 oli viimeinen Euroopan parlamentin kuudennella 
vaalikaudella.  Vuoden 2009 talousarviossa oli 133 846 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 116 096 miljoonaa euroa maksumäärärahoina 
(vastaavasti 1,03 prosenttia ja 0,89 prosenttia EU:n BKTL:sta, eli 3 187 ja 8 084 
miljoonaa vähemmän kuin rahoitusnäkymien enimmäismääriksi asetettu taso). 
Neuvottelujen keskeiset kysymykset olivat parlamentin perinteisiä huolenaiheita, 
kuten vähäiset liikkumavarat otsakkeessa 4, maksumäärärahojen taso ja 
koheesiopolitiikan toteuttamiseen tarvittavat talousarviovarat. Esiin nousi myös uusia 
rahoitustarpeita kuten elintarvikerahoitusväline ja Euroopan elvytyssuunnitelma, 
jonka tarkoituksena on vastata talouden heikentymiseen. Parlamentti korosti myös, 
että sen painopistealueisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kasvua ja työllisyyttä 
edistävään kilpailukykyyn ja yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan, tarvitaan 
asianmukainen rahoitus. 
Parlamentti arvosteli ankarasti ATE:a maksumäärärahojen matalasta tasosta 
BKTL:sta prosentteina ilmaistuna. Maksumäärärahojen taso supistui ennen 
näkemättömät 3 prosenttia joulukuussa 2007 parlamentin hyväksymästä vuoden 
2008 talousarviosta vuoden 2009 ATE:een. Supistukset kohdistuivat enimmäkseen 
koheesiopolitiikkaan, mutta myös kansalaisuutta ja ulkoisia toimia koskeviin 
otsakkeisiin. Neuvoston leikkausten jälkeen parlamentti lisäsi kaikkien otsakkeiden 
tasoa ATE:n tasosta; eniten ehdotetuista lisämaksuista hyötyivät otsakkeet 1 ja 3. 
Lopulta vuoden 2009 talousarvion maksumäärärahat olivat hieman korkeammat kuin 
vuoden 2008 lopullisessa talousarviossa (mukaan luettuna vuonna 2008 hyväksytyt 
lisätalousarviot). Ehtona talousarviosta sopimiselle Euroopan parlamentti vaati 
rakenne- ja koheesiorahastojen täytäntöönpanon nopeuttamista ja 
yksinkertaistamista. Tämä vahvistettiin muodollisesti yhteisellä lausumalla 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta, jota varten pyydettiin asianmukaisia 
poliittisen ja teknisen tason seurantatoimenpiteitä. Parlamentti ja neuvosto pyysivät 
lisäksi komissiota pikaisesti arvioimaan hallinto- ja valvontajärjestelmien kriittisimmät 
kohdat, jotta välimaksut voidaan aloittaa.  Tämän lisäksi parlamentti ilmaisi 
yksipuolisessa julistuksessaan huolensa talousarvion toteutumisen alhaisesta 
tasosta ja koheesiopolitiikan maksumäärärahoista, jotka eivät antaneet unionille 
mahdollisuutta kohdata erityisesti talouskriisiin liittyviä haasteitaan.  
Euroopan unionin maksuosuus Euroopan elvytyssuunnitelmalle oli noin 30 
miljardia euroa; sen yhteydessä parlamentti tuki monivuotisen rahoituskehityksen 
tarkistamista, jotta voidaan tarjota taloudelle 5 miljardin euron ylimääräinen sysäys 
(joka rahoitettaisiin käyttämättömistä varoista). Tämä rahoitus osoitettiin 
energiahankkeisiin otsakkeessa 1. Otsakkeessa 2 varoja osoitettiin maaseudun 
laajakaistaisen Internetin käyttömahdollisuuksiin ja tehostamaan toimia, jotka liittyvät 
yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksessa määriteltyihin "uusiin haasteisiin". 
Tästä kohdasta sovittiin 4. huhtikuuta 2008 pidetyssä kolmikantakokouksessa. 
Otsakkeesta 4 komissio tunnusti, että EU:n kyky vastata yllättäviin kriiseihin on 
melko rajallinen, ja sitoutui tekemään yleisen arvion otsakkeen 4 tilanteesta, niin kuin 
parlamentti pyysi. Tämän arviointikertomuksen odotetaan valmistuvan syyskuussa 
2009.  
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Parlamentti pääsi sopimukseen elintarvikerahoitusvälineen rahoituksesta; välineen 
tarkoituksena on antaa nopeita vastauksia huimasti kohoaville hinnoille 
kehitysmaissa. Päädyttiin ratkaisuun, jossa elintarvikerahoitusvälinettä ei rahoiteta 
otsakkeesta 2 vaan otsakkeesta 4. Päätettiin yhden miljardin euron määrästä 
kolmeksi vuodeksi (2008–2010) ja, jotta vältettäisiin vaaraa hätäapuvarauksesta 
rahoitettaville olemassa olevien toimille ja painopistealueille, päätettiin 
hätäapuvarauksen ylärajan nostamisesta vuonna 2008 toimielinten välistä sopimusta 
mukauttamalla, ottamalla käyttöön joustovälineen varoja ja jakamalla uudelleen 
vakautusvälineen kohdentamattomia määrärahoja. Yhteisessä lausumassa 
elintarvikerahoitusvälineestä pyydettiin lisäksi komissiota varmistamaan 
yhdenmukaisuus ja täydentävyys Euroopan kehitysrahaston (EKR) kanssa. 
Eräässä yhteisessä lausumassa, että perustettaisiin pikaisesti erillisvirastoja 
koskeva toimielinten välinen työryhmä; sellainen perustettiin lopulta joulukuussa 
2008. 

Parlamentti päätti lisätä EU:n tiettyjen toimien näkyvyyttä luomalla erityisiä 
budjettikohtia, jotka koskevat ilmastonmuutosta, pienyrityssäädöstä, Georgiaa, EU:n 
Itämeren strategiaa ja kalastuslaivaston mukauttamista kohonneisiin 
polttoainekustannuksiin. 

Tämän lisäksi komission yksiköille ilmoitettiin hyvissä ajoin parlamentin 
pilottihankkeita ja valmistelevia toimia koskevasta aikomuksesta, jotta ne saisivat 
riittävästi aikaa asiaa koskevaan päätöksentekoon. 

 

PARLAMENTIN OMA TALOUSARVIO 
Euroopan parlamentin omaan talousarvioon tehtiin vuonna 2009 useita mukautuksia, 
joilla vastattiin merkityksellisiin säädösmuutoksiin; näitä olivat jäsenten asemaa 
koskevien sääntöjen käyttöönottaminen, parlamentin jäsenten avustajia koskeva uusi 
järjestelmä ja myös niiden määrärahojen peruuttaminen, joita alun perin suunniteltiin 
tiettyjä Lissabonin sopimuksen määräyksiä varten.  Myös vuoden 2009 vaaleja 
ajatellen tehtiin erityisesti tiedottamista koskevia varauksia. Käynnistettiin 
budjettivaliokunnan ja parlamentin puhemiehistön välistä "parannettua yhteystyötä" 
koskeva pilottihanke. Ensimmäistä kertaa keskustelujen pohjaksi saatiin käyttöön 
budjettivaliokunnan pyytämä kattava ("analyyttinen") yleiskatsaus henkilöstömääristä. 
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LIITE 1 
 

MÄÄRÄT VUOTUISISSA TALOUSARVIOISSA 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 

(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2005 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 
    
 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ABB (TOIMINTOPERUSTEINEN BUDJETOINTI) / ABM (TOIMINTOPERUSTEINEN 
JOHTAMINEN) 

Toimintoperusteisen budjetoinnin (ABB) keskeisenä tarkoituksena on ottaa käyttöön tulosbudjetoinnin 
käsitteet ja tarjota selkeä kehys komission poliittisten prioriteettien ja tavoitteiden muokkaamiselle.  
ABB on integroitua budjetointia ja taloushallintoa, joka perustuu toimiin, jotka ovat läheisessä yhteydessä 
komission poliittisiin prioriteetteihin ja tavoitteisiin. Resursseja jaetaan ja hallinnoidaan ennalta 
määriteltyjen poliittisten prioriteettien mukaisesti. 270 toimea on ryhmitelty 31:ksi toimintalohkoksi. 
Komission mukaan toimintojohtamisjärjestelmällä (ABM) "pyritään organisaation kaikilla tasoilla 
tekemään politiikan painopisteitä ja niihin myönnettyjä resursseja koskevat päätökset samanaikaisesti. 
Näin voidaan kohdentaa voimavaroja politiikan painopistealueille ja toisaalta politiikan painopisteitä 
koskevat päätökset voidaan tehdä täysin tietoisena niihin vaadittavista resursseista". ABM on yhdistänyt 
strategisen suunnittelun ja budjetoinnin, operatiivisen ohjelmoinnin ja johtamisen, seurannan ja 
raportoinnin, arvioinnin ja sisäisen tarkastuksen. Kaikki nämä osatekijät johdonmukaisella ja 
järjestelmällisellä tavalla yhdistävä väline on strategisen suunnittelun ja ohjelmoinnin kierros (SPP). 
 

VIRASTOT 

EU:n virastot ovat elimiä, joilla on erillinen oikeushenkilöllisyys, ja joille voidaan siirtää talousarvion 
täytäntöönpanovaltaa tiukkojen edellytysten mukaan. Niihin sovelletaan erillistä vastuuvapautta, jonka 
antaa vastuuvapauden myöntäjä. Virastoja on kaksi päätyyppiä. 
Toimeenpanovirastot ovat yhteisön oikeuden mukaisia komission päätöksellä perustettuja 
oikeushenkilöitä, joille voidaan siirtää kokonaan tai osittain yhteisön ohjelman tai hankkeen toimeenpano 
komission puolesta ja komission vastuulla neuvoston 19. joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) 
N:o 58/2003 mukaisesti. 
Toisin kuin toimeenpanovirastot, hajautetut virastot (tai sääntelyvirastot tai perinteiset virastot) eivät ole 
komission suoran valvonnan alaisia, vaan myös jäsenvaltioiden valvonnan alaisia hallinto/johtokuntien 
kautta. Hajautetulla yhteisön virastolla on oma oikeushenkilöllisyys. Se on perustettu toissijaisen 
lainsäädännön toimella suorittamaan tiettyä erityistä teknistä, tieteellistä tai johtamiseen liittyvää 
tehtävää, joka on määritelty asiaa koskevassa yhteisön säädöksessä. Nykyisin perinteistä virastoja on 
kaksikymmentä. 
 

VUOTUISET YHTEENVEDOT 

Vuotuiset yhteenvedot liittyvät koheesioon (rakennerahastot ja koheesiorahasto) ja 
maatalouspolitiikkaan. Vaikka komissio on EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan nojalla vastuussa 
talousarvion toteuttamisesta, jäsenvaltioiden hallinnot hoitavat noin 80 prosentin osuutta 
kokonaismenoista (maatalous ja rakennetuki); tätä kutsutaan "yhteiseksi hallinnoksi"). Jäsenvaltioille 
(toimielinten välisellä sopimuksella ja varainhoitoasetuksella) asetetun oikeudellisen velvoitteen, jonka 
mukaan niiden on laadittava asianmukaisella kansallisella tasolla vuotuinen yhteenveto saatavilla 
olevista tarkastuksista ja ilmoituksista, tarkoituksena on parantaa hallinto- ja valvontajärjestelmiä sekä 
tehostaa jäsenvaltioiden vastuullisuutta. Vuotuisten yhteenvetojen oli määrä valmistua ensimmäistä 
kertaa 15. helmikuuta 2008 (vuoden 2007 osalta). Vertailun vuoksi todettakoon, että "kansalliset 
hallinnointia koskevat ilmoitukset", joita Euroopan parlamentti on puolustanut, ovat edelleen 
jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuden varassa. 
 

YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN (YMP) UUDISTUS 

Vuonna 1962 käyttöön otetun YMP:n ensimmäinen päämäärä oli varmistaa elintarvikkeiden tarjonta 
hintatukipolitiikalla ja tarjota rajoittamaton ostotakuu.  
YMP:n alettua tuottaa yhä enemmän ylijäämiä, vuodesta 1988 on toteutettu useita uudistuksia. Vuoden 
1992 uudistus oli käänteentekevä, kun hintoihin perustuva maatalouden tukijärjestelmä korvattiin suorien 
tulotukien järjestelmällä. 
Vuoden 2003 uudistuksella otettiin käyttöön uusia periaatteita kuten: 
– tuen irrottaminen tuotantomääristä (eräistä tuista tehtiin kiinteitä ja tilakohtaisia) 
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– täydentävät ehdot, joilla tilakohtaisten tukien ehdoksi asetettiin monia ympäristöä, kansanterveyttä ja 
eläinten hyvinvointia koskevia ehtoja 
– mukauttaminen, jonka avulla rahoitusta voidaan siirtää YMP:n ensimmäisestä pilarista (markkina- ja 
tuki politiikka) toiseen pilariin (maaseudun kehittäminen) 
– rahoituskuria koskeva mekanismi (ylärajan asettaminen markkinatukimenoille ja suorille tuille vuosina 
2007-2013). 
EU:n maatalousministerit tekivät 20. marraskuuta 2008 poliittisen sopimuksen YMP:n 
terveystarkastuksesta. Sopimuksen monilla toimenpiteillä lopetetaan kesannointi, lisätään maitokiintiöitä 
asteittain niin, että ne voidaan poistaa vuonna 2015, muutetaan markkinainterventio aidoksi 
turvaverkoksi ja lisätään mukauttamista. 
 

YUTP: YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA 

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) luotiin Euroopan unionin toiseksi pilariksi. Sitä säännellään 
Maastrichtissa vuonna 1992 allekirjoitetun Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastolla. 
Amsterdamin sopimuksessa tehtiin eräitä merkittäviä muutoksia, jotka tulivat voimaan vuonna 1999, ja 
sen jälkeen YUTP:ssä on tapahtunut kehitystä useaan otteeseen. On sovittu Euroopan turvallisuus ja 
puolustuspolitiikan (ETPP) käyttöönottamisesta YUTP:n antamissa yleisissä puitteissa. Laekenissa 14.–
15. joulukuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi julistuksen ETPP:n operationaalisesta 
toimintakyvystä, jolla virallisesti tunnustettiin, että unioni kykenee nyt toteuttamaan eräitä 
kriisinhallintaoperaatioita. 
Amsterdamin sopimuksen 21 artiklassa kehotetaan puheenjohtajavaltiota kuulemaan parlamenttia 
YUTP:n keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista. Euroopan parlamentti voi esittää neuvostolle 
kysymyksiä tai antaa sille suosituksia. 
6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen nojalla jäsenvaltioiden on laadittava 
vuotuinen neuvoston asiakirja YUTP:n keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista sekä niiden 
taloudellisista vaikutuksista Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon. Parlamentti antaa suoran 
vastauksen neuvostolle vuotuisessa mietinnössä ja päätöslauselmassa YUTP:sta. Tätä poliittista 
vuoropuhelua on täydennetty yhteisillä neuvottelukokouksilla, joita pidetään vähintään viisi kertaa 
vuodessa ja jotka mainitaan 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 43 artiklassa. 
Lisäksi toimielinten välisen sopimuksen 42 artiklalla otettiin käyttöön seuraava YUTP:n menojen jako: 
– kriisinhallintaoperaatiot, konfliktien ehkäisy ja ratkaiseminen ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen sekä 
rauhanprosessien ja turvallisuuskehityksen seuranta ja täytäntöönpano 
– asesulku ja aseistariisunta, 
– kiireelliset toimet, 
– valmistelu- ja seurantatoimet, 
– Euroopan unionin erityisedustajat. 
Sopimuksessa asetetaan myös erityinen yläraja YUTP:n menoille (1 740 miljoonaa euroa ajanjaksolla 
2007-2013). 
 

EUROOPAN NAAPURUUSPOLITIIKKA (ENP) 

Euroopan naapuruuspolitiikalla (ENP) pyritään luomaan erityissuhteita Itä-Euroopan, eteläisen Välimeren 
ja Etelä-Kaukasuksen niiden naapurimaiden kanssa, joiden jäseneksiliittyminen ei ole näköpiirissä. 
Euroopan naapuruuspolitiikassa huomio kohdistetaan demokratian, vapauden, vaurauden, turvallisuuden 
ja vakauden edistämiseen kehitettäessä olemassa olevia suhteita useiden naapurimaiden kanssa. Tätä 
toteutetaan kahdenvälisillä toimintasuunnitelmilla, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla sekä Euro–
Välimeri-assosiaatiosopimuksilla. 
Naapurimaat saavat taloudellista ja teknistä apua pääasiassa Eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen (ENPI) kautta ajanjaksolla 2007-2013 (väline korvaa vuosien 2000-2006 Tacis- 
ja Meda-ohjelmat, mutta säilyttää keskeisenä tekijänä eron EU:n "itäisen" ja "eteläisen" naapuruston 
välillä). 
Parlamenttia ei kuulla toimintasuunnitelmien valmistelun missään vaiheessa. Parlamentin 
lainsäädäntöön, talousarvioon ja valvontaan liittyvät laajat toimivaltuudet antavat sille kuitenkin 
mahdollisuuden vaikuttaa. 
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EUROOPAN NUORISOSOPIMUS 

Euroopan nuorisosopimus on Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2005 osana tarkistettua Lissabonin 
strategiaa hyväksymä poliittinen väline, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin 
tietoon perustuva talous.  
Nuorisosopimus tarkoittaa yksituumaisempaa ja yhdenmukaisempaa lähestymistapaa 
nuorisokysymyksissä. Sillä pyritään edistämään kaikkien nuorten osallistumista koulutukseen, 
työelämään ja yhteiskuntaan. Ensimmäistä kertaa nuorisopolitiikka on esillä näin näkyvästi EU:n tasolla. 
 

GALILEO JA EIT (EUROOPAN TEKNOLOGIAINSTITUUTTI) 

Galileo on Euroopan aloite maailmanlaajuiseksi satelliittinavigointijärjestelmäksi, joka tarjoaa erittäin 
tarkan paikannuspalvelun siviilivalvonnassa. Samalla kun Galileo tarjoaa riippumattomia navigointi- ja 
paikannuspalveluja, se toimii yhdessä kahden muun maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän 
GPS:n ja GLONASS:n kanssa. Täysin toimiva Galileo-järjestelmä koostuu 30 satelliitista ja niihin 
liittyvästä maanpäällisestä infrastruktuurista. 
Tässä vuonna 2000 käynnistyneessä hankkeessa on kolme vaihetta, joista ensimmäistä rahoitetaan 
julkisista varoista ja toista ja kolmatta (rakentaminen ja käyttöönotto) rahoittaa yksityinen yhteenliittymä. 
Hanke joutui suuriin vaikeuksiin, kun toimilupaneuvottelut yksityisen sektorin kanssa epäonnistuivat 
vuoden 2007 alussa. 
Hankkeen pelastamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät marraskuussa 2007 rahoittaa 
käyttöönoton kokonaan EU:n varoista 3,4 miljardin euron summalla, jolloin vaje on 2,4 miljardia euroa.  
Euroopan satelliittinavigointijärjestelmä Galileon on määrä olla toiminnassa vuonna 2013. Kompromissi 
siirsi päätöstä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta vuoden 2013 jälkeen tapahtuvassa 
hyödyntämisessä.  
Euroopan teknologiainstituutin tehtävänä on lisätä ja hyödyntää EU:n ja muidenkin alueiden 
korkeakoulujen, tutkimuksen, liike-elämän ja yrittäjyyden tarjoamaa innovointikykyä luomalla erittäin 
integroituja osaamis- ja innovointiyhteisöjä (KIC). 
Maailmanlaajuisesti Galileolle ja Euroopan teknologiainstituutille (EIT) on varattu 3,7 miljardia euroa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka ulottuu vuoteen 2013. Yhteisö rahoittaa kokonaan myös 
Euroopan teknologiainstituutin. 
 

LISSABONIN JA GÖTEBORGIN STRATEGIAT 

Maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto käynnisti Lissabonin strategian. Sen tavoitteena 
oli tehdä Euroopan unionista "maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka 
kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja sekä lisäämään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta". Viimeisin tavoite eli kestävä ympäristö lisättiin Göteborgin 
huippukokouksessa kesäkuussa 2001. 
Lissabonin strategiassa on siis kolme pilaria: 
– taloudellinen pilari, jolla valmistellaan siirtymistä kilpailukykyiseen, tietoon perustuvaan talouteen, 
– sosiaalinen pilari, jolla nykyaikaistetaan eurooppalaista sosiaalista mallia investoimalla inhimillisiin 
voimavaroihin ja vastustamalla sosiaalista syrjäytymistä, sekä 
– ympäristöpilari, joka lisättiin Göteborgissa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. 
Strategialle laadittiin tavoitelista. Koska toimivalta kuuluu lähes yksinomaan jäsenvaltioille, otettiin 
käyttöön avoin koordinointimenetelmä (OMC), johon liittyy kansallisia toimintasuunnitelmia. 
Vuonna 2005 tehdyssä väliarvioinnissa todettiin, että tulokset ovat olleet laihoja. Lissabonin strategialle 
annettiin uusi sysäys ja se suunnattiin uudelleen vahvemman, kestävän kasvun saavuttamiseen ja 
parempien ja useampien työpaikkojen luomiseen; myös koordinointiprosessia yksinkertaistettiin 
yhtenäisillä kasvua ja työllisyyttä koskevilla suuntaviivoilla.  
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 Katso osa 2: rahoituskehyksen tekninen mukauttaminen, otsakkeet ja välineet, joilla lisätään 
joustavuutta, kuten joustoväline, solidaarisuusrahasto ja hätäapuvaraus.   
 
 
 

POHJOIS-IRLANNIN PEACE II -OHJELMA 

PEACE II -ohjelman tarkoituksena on vahvistaa rauhanprosessi Pohjois-Irlannissa kanavoimalla 
rahoitusta rakennerahastojen tavoitteen 1 mukaisesti (2000-06 jakso), jolla edistetään jälkeenjääneiden 
alueiden kehitystä ja rakennemukautusta, siis alueiden, joiden BKTL henkeä kohti on vähemmän kuin 75 
prosenttia Euroopan unionin keskiarvosta. 

Edeltäjänsä PEACE I:n (1995-99) tapaan ohjelmalla pyritään kannustamaan kehitystä kohti 
rauhanomaista, vakaata yhteiskuntaa sekä edistämään sovintoa. 
 

PILOTTIHANKKEET JA VALMISTELUTOIMET 

Varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdassa määritellään pilottihankkeet / ohjelmat ja 
valmistelutoimet seuraavasti:  
– pilottihankkeet ovat kokeiluluonteisia hankkeita, joiden tarkoituksena on toiminnan toteutettavuuden ja 
sen hyödyllisyyden selvittäminen. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon vain 
kahdeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi.  
– valmistelutoimien tarkoituksena on valmistella yhteisön tulevia toimia koskevia ehdotuksia 
perussopimusten soveltamisen alalla. Vastaavat maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon 
enintään kolmeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi. 
Asetuksessa edellytetään myös olemassa olevista hankkeista/toimista jo saavutettujen tulosten 
arviointia ja seurantaa, jota suunniteltiin ATE:ssa. 
Toimielinten välisessä sopimuksessa säädetään, että ATE:n esittelyn yhteydessä komissio ottaa 
huomioon: "mahdollisuudet aloittaa uusia politiikkoja pilottihankkeiden ja/tai uusien valmistelutoimien 
avulla." Se rajoittaa pilottihankkeille myönnettävien määrärahojen kokonaismäärän 40 miljoonaan 
euroon kaikkina varainhoitovuosina; ja valmisteluhankkeiden määrärahojen määrän 50 miljoonaan 
euroon uusille toimille. Kaikille toimille voidaan myöntää yhteensä 100 miljoonaa euroa. 
 

MAKSAMATTA OLEVAT SITOUMUKSET (RAL:T). 

RAL on lyhenne ranskankielisistä sanoista "Reste à liquider", ja viittaa talousarviositoumuksiin, joita ei ole 
vielä käytetty (kulutettu). Teknisesti ne ovat sidottuja määrärahoja, mutta niitä ei ole vielä maksettu. Ne 
johtuvat etupäässä määrärahoista, jotka on osoitettu monivuotisten interventioiden budjetointiin. 
Tavalliset RAL:t olisi erotettava epätavallisista RAL:sta. 
 

KUSTANNUSTEHOKKUUS 

Kustannustehokkuus voidaan määritellä suhteena esimerkiksi tuotteen tai julkisen intervention arvon ja 
siihen käytetyn käteisen rahan välillä. 
Parlamentin kannalta niin sanottua "kustannustehokkuutta" korostava lähestymistapa on ollut vuoden 
2007 talousarviomenettelyssä aivan uusi elementti, jolla voidaan parantaa EU:n ohjelmien arviointia ja 
talousarvion toteuttamisen valvontaa parlamentin painopisteiden ja sille toimielimenä kuuluvan 
toimivallan mukaisesti. Komission kanssa sovittiin yhteinen lausuma talousarvion moitteettomasta 
toteuttamisesta. Samalla korostettiin, että tämän toimintatavan yleisenä tavoitteena on tarjota Euroopan 
kansalaisten rahoille enemmän vastinetta ja vastata EU:n kohtaamiin haasteisiin kohdentamalla varat 
mahdollisimman hyvin. Tähän liittyy myös toimintoperusteinen johtaminen (katso edellä), jonka 
tarkoituksena on tarjota yhtenäinen katsaus eri toimintalohkojen tuloksiin ja kustannuksiin ottaen 
huomioon sekä toimintaan että hallintoon liittyvät voimavarat. 
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