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Ehdotus: 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus 

budjettiyhteistyöstä 

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA E UROOPAN 
KOMISSIO, 

jäljempänä ’toimielimet’, 

OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 

1. Tämän, Eur oopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen, jäljem pänä ’SEUT-
sopimus’, 295 artiklan mukaisesti hyväksytyn sopimuksen tarkoituksena on parantaa 
vuotuista talousarviomenettelyä ja toimielinten budjettiyhteistyötä. 

2. Sopimus sitoo kaikkia toimielimiä voimassaolonsa ajan. 

3. Tämä sopimus ei vaikuta perussopim usten, m onivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun asetuksen 1, jäljempänä ’rahoituskehysasetus’, eikä 
varainhoitoasetuksen2 mukaisiin toimielinten budjettivaltuuksiin. 

Jos tähän kohtaan viitataan, neuvosto te kee ratkaisunsa m ääräenemmistöllä ja  
Euroopan parlamentti jäsentensä enemmistöllä  sekä kolmella viidesosalla annetu ista 
äänistä. 

4. Tätä sopimusta ei voida muuttaa ilman kaikkien toimielinten suostumusta. 

5. Tässä sopimuksessa on kolme osaa: 

– I osa sisältää m onivuotista rahoituskehys tä koskevat täydentävät m ääräykset 
sekä rahoituskehyksen ulkopuolisia er ityisrahoitusvälineitä koskevat 
määräykset.  

– II osa koskee talousarviom enettelyn ai kana tehtäv ää toim ielinten v älistä 
yhteistyötä. 

– III osa sisältää määräykset EU:n varojen moitteettomasta hoidosta. 

6. Tämä sopimus tulee voimaan samana päivänä kuin rahoituskehysasetus, ja se korvaa  
talousarviota koskevas ta kurinalais uudesta ja moitteettom asta varainhoidosta 17 

                                                 
1 EUVL L, s. . 
2 Neuvoston as etus (E Y, E uratom) N: o 16 05/2002, a nnettu 25 päivänä kesäk uuta 2 002, E uroopan 

yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta, EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
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päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan pa rlamentin, neuvoston ja kom ission 
välisen toimielinten sopimuksen3. 

                                                 
3 EUVL C 139, 14.5.2006, s. 1.  
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I OSA – RAHOITUSKEHYS ja 
ERITYISRAHOITUSVÄLINEET 

A. RAHOITUSKEHYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

7. Muuta kuin Euroopan unionin yleiseen talo usarvioon sisältyvää toim intaa koskevat 
tiedot sekä unionin om ien varojen eri ryhm ien enna koitu kehitys esitetään 
ohjeellisina erillisissä tauluko issa. Näitä tieto ja koskevat tarkis tukset toim itetaan 
vuosittain osana talousarvioesityksen mukana seuraavia asiakirjoja. 

8. Varmistaakseen varainhoidon moitteettom uuden toim ielimet huolehtivat 
talousarviomenettelyn yhteydessä ja talo usarviota hyväksy ttäessä m ahdollisuuksien 
mukaan siitä, että rahoitusk ehyksen otsaketta 1 b (Kasvua  ja työllisyyttä edistävä 
koheesio) lukuun ottam atta eri otsakkeiden enimmäismääriin sisältyy riittävästi 
liikkumavaraa. 

Vuoden 2013 jälkeisiä maksumäärärahoja koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen 

9. Komissio tarkistaa vuoden 2013 jälkeisiä m aksumäärärahoja koskevia 
ennakkoarvioita vuonna 2010. Tarkistam isessa otetaan huom ioon jo toteutuneet 
talousarvion m aksusitoumus- ja m aksumäärärahat sekä toteutum ista koskevat 
ennakkoarviot. Lisäksi siinä otetaan huomioon säännöt, jotka on annettu se n 
varmistamiseksi, e ttä m aksumäärärahat kehittyvät ha llitusti suhtee ssa 
maksusitoumusmäärärahoihin, sekä Eur oopan unionin bruttokansantuloa (BKTL)  
koskevat kasvuennusteet. 

B. RAHOITUSKEHYKSEN ULKOPUOLISIA ERITYISRAHOITUSVÄLINEITÄ 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

B.1. Hätäapuvaraus 

10. Hätäapuvarauksella on tarko itus vastata nopeasti kolm ansien m aiden yksittäisii n 
avuntarpeisiin, jotka koskevat  ensisijaisesti hum anitaarisia toim ia ja tilanteen 
edellyttäessä siviilik riisinhallintaa ja v äestönsuojelua, kun näm ä tarpeet johtuvat 
tapahtumista, joita ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Varauksen 
vuotuinen m äärä rahoituskehyks en voi massaoloaikana on 221 miljoonaa euroa 
vuoden 2004 hintoina. 

Hätäapuvaraus otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varauksena.  

Kun komissio katsoo tarpeelliseksi käyttää hätäapuvarausta, se es ittää budjettivallan 
käyttäjille ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä hätäapuvarauksesta asianmukaisiin 
budjettikohtiin. 

Ennen kuin kom issio ehdottaa m äärärahasiirtoa hätäapuvarauksen käyttäm iseksi on 
selvitettävä mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen. 
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Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan kolmikantamenettely. 

Määrärahasiirrot tehdään varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti. 

B.2. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto 

11. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tarkoituksena on tarjota nopeasti 
taloudellista apua asianomaisessa perussäädöksessä määritellyissä suurkatastrofeissa, 
jotka tapahtuvat jonkin jäse nvaltion tai ehdokasmaan alueella. Solidaarisuusrahaston 
käyttöön vu osittain ase tettavien m äärärahojen enimm äismäärä on  m iljardi euroa 
(nykyhintoina). Kunkin vuoden lokakuun 1 päiv änä on oltava jäljellä vähintään 
neljäsosa vuosittain käytössä olevien varojen m äärästä, jotta void aan katta a 
varainhoitovuoden lopulla syntyvät tarpeet. S itä osuutta vuotuisesta määrästä, jota ei 
ole otettu talousarvioon, ei saa siirtää seuraaville vuosille. 

Poikkeustapauksissa ja jos asianom aisessa perussäädöksessä m ääritellyn katastrofin 
tapahtumisvuonna rahastossa jäljellä olev at rahoitusvarat eivät riitä kattam aan 
budjettivallan käyttäjän tarp eelliseksi katsoman avun m äärää, komissio voi ehdottaa 
erotuksen rahoittamista seuraavaa vuotta varten käytettävi ssä olevista vuosimääristä. 
Talousarvioon kunakin vuonna rahastoa va rten otettava vuosim äärä ei m issään 
olosuhteissa saa ylittää yhtä miljardia euroa. 

Kun asianmukaisessa perussäädöksessä säädet yt ede llytykset so lidaarisuusrahaston 
varojen käyttöön ottamiseksi täyttyvät, komissio tekee ehdotuksen rahaston käytöstä. 
Jos m äärärahoja on m ahdollista ko hdentaa uudelleen sen otsakkeen s isällä, johon 
lisämenoja aiheutuu, kom issio ottaa va rainhoitoasetuksen m ukaisesti tämän 
huomioon tehdessään tarvittavan ehdotuksen  asianmukaisen budjettivälineen avulla. 
Budjettivallan käyttäjät tekevät päätöksen rahaston varojen käyttöönotosta yhdessä 3 
kohdan mukaisesti. 

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan kolmikantamenettely. 

B.3. Joustoväline 

12. Joustovälineen vuosittainen enimm äismäärä on yhteens ä 200 miljoonaa euroa 
(nykyhintoina), ja siitä on tarkoitus rahoi ttaa m ainitun m äärän rajoissa tiettynä 
varainhoitovuonna sellaisia ta rkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa yhden 
tai useamman m uun otsakkeen enimm äismäärien rajoissa käytettävissä olevista  
määristä. 

Käyttämättä jäänyt osa vuotuisesta m äärästä voidaan siirtää enintään vuodelle n + 2 
saakka. Jos joustovälineestä p äätetään ottaa varoja, käy ttöön otetaan en sin s iirretyt 
määrärahat aikajärjestyksessä. Se osa vuode n n vuotuisesta m äärästä, jota ei käytetä  
vuoden n + 2 kuluessa, peruuntuu. 

Komissio tekee ehdotuksen joustovälineen  käyttäm isestä tutkittuaan kaikki 
mahdollisuudet kohden taa m äärärahat uudelleen sen otsakkeen sis ällä, johon  
lisämenoja aiheutuu. 

Ehdotuksessa eritellään varoilla katettavat tarpeet ja varojen m äärä. Ehdotus, joka 
koskee tiettyä varainhoitovuotta, voidaan tehdä talousarviomenettelyn aikana. 
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Budjettivallan käyttäjät tekevät päätöksen  joustovälineen kä yttöönotosta yhdessä  
3 kohdan mukaisesti.  

Yhteisymmärrykseen pääseminen on osa vuotuista talousarviomenettelyä. 

B.4. Euroopan globalisaatiorahasto 

13. Euroopan globalisaatiorahastos ta on tarkoitus tarjota lis ätukea työntekijö ille, jotka 
kärsivät m aailmankaupassa tapahtuneiden suurten rakennemuutosten seurauksista, 
jotta kyseisiä työntekijöitä voitaisiin auttaa pääsemään takaisin työmarkkinoille. 

Rahaston varojen vuotuinen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa (nykyhintoina), 
joka voidaan ottaa edellis en vuod en kokonais menojen enimm äismäärään nähden  
jäljellä olevasta liikkum avarasta ja/tai ka hden edellisen vuoden ai kana peruutetuista 
maksusitoumusmäärärahoista, lukuun otta matta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b 
liittyviä tällaisia määrärahoja. 

Määrärahat otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varauksena 
tavanomaisessa talousarviom enettelyssä heti kun kom issio on todennut riittävät 
liikkumavarat ja/tai peruutetut m aksusitoumusmäärärahat toisen alakohdan 
mukaisesti.  

Kun asianom aisessa perussäädöksessä ra haston varojen käyttöönotolle asetetut  
edellytykset täyttyvä t, kom issio tekee ehdotuksen rahaston varojen käytöstä. 
Budjettivallan käyttäjät tekevät päätöksen rahaston varojen käyttöönotosta yhdessä 3 
kohdan mukaisesti. 

Samaan aikaan kun kom issio esittää ra haston varojen käyttöönottoa koskevan 
päätösehdotuksensa, se esitt ää bud jettivallan k äyttäjille eh dotuksen määrä rahojen 
siirtämisestä kyseeseen tu leviin budjettikohtiin.  Jos yhteisy mmärrystä ei saavuteta,  
aloitetaan kolmikantamenettely. 

Rahastoon liittyv ät m äärärahasiirrot tehdä än varainhoitoasetuksen 24 artiklan 
4 kohdan mukaisesti. 
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II OSA – TALOUSARVIOMENETTELYN AIKANA 
TEHTÄVÄN TOIMIELINTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN 

PARANTAMINEN 

A. TOIMIELINTEN YHTEISTYÖMENETTELY 

14. Tarkemmat määräykset toimielinten budjettiyhteistyöstä on annettu liitteessä. 

B. LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYKSESSÄ HYVÄKSYTTÄVIIN SÄÄDÖKSIIN 
SISÄLTYVIEN RAHOITUSSÄÄNNÖSTEN HUOMIOON OTTAMINEN 

15. Jokaiseen tavallisessa la insäätämisjärjestyksessä hyväksyttävään m onivuotista 
ohjelmaa koskevaan säädökseen sisältyy säännös, jossa lainsäätäjä vahvistaa 
kyseisen ohjelman rahoituspuitteet. 

Budjettivallan käyttäjä p itää tätä määrää ensisijais ena ohjeenaan vuosittaisessa  
talousarviomenettelyssä. 

Budjettivallan käyttä jä ja talou sarvioesitystä laatiessaan kom issio sitoutuvat siihen, 
etteivät ne poikkea tästä määrästä enempää kuin viisi prosenttia kulloinkin kyseeseen 
tulevan ohjelm an koko keston  aik ana, jo llei ilmene uusia objek tiivisia ja pitkällä 
aikavälillä v aikuttavia s eikkoja, jo tka ovat se lkeästi ja täs mällisesti p erusteltavissa, 
kun huom ioon otetaan etenkin arviointeihin perustuvat ohjelman toteuttam isesta 
saadut tulokset. Edellä ta rkoitetusta poikkeamisesta se urauksena olev a lisäys ei 
missään olosuhteissa saa aih euttaa asianom aisen otsakkeen  kullois enkin 
enimmäismäärän y littymistä, sanotun kuitenkaan  rajo ittamatta 
rahoituskehysasetuksessa ja tässä sopimuksessa tarkoitettujen välineiden käyttöä. 

Tätä kohtaa ei sovelleta tavallisessa la insäätämisjärjestyksessä hyväksyttyihin, 
jäsenvaltioiden ennalta kohdentam iin kohees iomäärärahoihin, joiden osalta on 
vahvistettu rahoituspuitteet ohjelman koko voimassaoloajaksi. 

16. Sellaiset m onivuotisia ohjelm ia koskevat la insäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät 
säädökset, joita ei hyväksytä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, eivät sisällä 
”tarpeelliseksi arvioitujen varojen määrää”. 

Jos neuvosto haluaa antaa ra hoitusohjeen, tällaise lla ohjeella on lainsäätäjän tahtoa  
ilmaiseva luonne, eikä se vaikuta SEUT -sopimuksessa määrit eltyyn budjettivallan 
käyttäjän toim ivaltaan. T ämä m ääräys on  m ainittava ka ikissa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä, joihin sisältyy tällainen 
rahoitusohje. 

Jos kyseises tä m äärästä on sovittu 4  päivänä maaliskuuta 1 975 annetun  Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja kom ission yhteisen julistuksen 4 mukaisessa 

                                                 
4 EYVL C 89, 22.4.1975, s. 1. 
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neuvottelumenettelyssä, sitä pidetään tä män sopim uksen 15 kohdassa tarkoitettuna 
ohjeellisena määränä. 

C. KALASTUSSOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MENOT 

17. Kalastussopimuksiin liittyviin menoihin sovelletaan seuraavia erityissääntöjä: 

Komissio sitoutuu p itämään Euroopan parla mentin ajan tasa lla n euvottelujen 
valmisteluista ja edistymisestä, myös niiden budjettivaikutuksista. 

Toimielimet sitoutu vat var mistamaan kalastu ssopimuksiin liittyv än 
lainsäädäntöprosessin aikana kaikin tavoin sen, että m enettelyt toteu tetaan 
mahdollisimman nopeasti. 

Asianomaisen varainhoitovuoden tammikuun 1 päivän jälkeen voimaan tulevia uusia 
tai jatkettavia sopimuksia varten talousarvioon otetut määrät kirjataan varaukseen.  

Jos kalastussopimuksiin liittyvät m äärärahat (varaus mukaan luettuna) osoittautuvat 
riittämättömiksi, kom issio antaa budjettiva llan käyttäjälle kolm ikantamenettelyä, 
myös yksinkertaistettua, nouda ttaen käytävää keskustelua varten tarvittavat tiedot 
tilanteeseen johtaneis ta syistä s ekä toim enpiteistä, jo tka voidaa n toteuttaa 
vakiintuneilla menettelyillä. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen asianmukaisista 
toimenpiteistä. 

Komissio antaa neljännesvuosit tain budjettivallan kä yttäjälle yksityiskohtaiset tiedot 
voimassa olevien sopim usten tote uttamisesta sekä  arvion loppuvuoden 
rahoitustilanteesta. 

D. YHTEISEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN (YUTP) RAHOITTAMINEN 

18. Euroopan unionin yleiseen talousarvioon Euroopan unionista tehdyn sopim uksen 41 
artiklan m ukaisesti o tettavien Y UTP:n m enojen osa lta toim ielimet pyrkivät 
sovittelukomiteassa ja kom ission laatim an talousarvioesi tyksen pohjalta pääsem ään 
vuosittain sopim ukseen unionin talousarvioon otettavien Y UTP:n toimintam enojen 
määrästä sekä täm än määrän osoittam isesta YUTP:aa koskevan talousarvioluvun eri 
momenteille täm än kohdan neljän nessä alako hdassa ehd otetulla tav alla. Jo llei 
sopimukseen päästä, k atsotaan, että Euroopan parlam entti ja neuv osto ottavat 
talousarvioon edellisess ä talousarv iossa olevan  m äärän tai talou sarvioesityksessä 
ehdotetun määrän, jos tämä määrä on edellistä pienempi. 

YUTP:n toim intamenojen kokonaism äärä jaetaan YUTP:aa koskevan 
talousarvioluvun m omenteille tämän kohdan neljännessä alakohdassa ehdotetulla 
tavalla. Kukin m omentti kattaa jo hyvä ksytyt välineet, e nnakoidut m utta vielä 
hyväksymättä olevat välineet sekä kaikki tulevat – eli ennakoim attomat – välineet, 
jotka neuvosto hyväksyy kyseisen varainhoitovuoden aikana. 

Komissiolla on vara inhoitoasetuksen m ukaisesti v altuudet itsenä isesti siirtä ä 
määrärahoja momentilta toiselle saman YUTP:aa koskevan talousarvioluvun sisällä, 
millä varmiste taan YUTP:n toim intojen pikais en toteuttam isen edellyttämä 
joustavuus. Jos YUTP:aa koskevaan ta lousarviolukuun otettu m äärä ei 
varainhoitovuoden aikana riitä kattam aan tarpeellisia menoja, Euroopan parlamentti 
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ja neuvosto pyrkivät viipymättä sopimaan ratkaisusta komission ehdotuksen pohjalta 
siten, että ne ottavat huom ioon rahoitu skehysasetuksen 2 artiklan ja täm än 
sopimuksen 10 kohdan. 

YUTP:aa koskeva talousarvioluku voita isiin jaotella YUTP-toim intojen 
momentteihin seuraavasti: 

– kriisinhallintaoperaatiot, konfliktien  ehkäisy  ja ratkaisem inen j a 
konfliktin jälkeinen vakauttam inen se kä rauhanprosessien ja 
turvallisuuskehityksen seuranta ja täytäntöönpano, 

– asesulku ja aseistariisunta, 

– kiireelliset toimenpiteet, 

– valmistelu- ja seurantatoimenpiteet, 

– Euroopan unionin erityisedustajat. 

Kolmannessa luetelm akohdassa m ainitulle m omentille otettu ihin to imenpiteisiin 
osoitettavat varat sa avat olla  en intään 20 prosenttia YUTP:aa koskevan 
talousarvioluvun kokonaismäärästä. 

19. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolit iikan korkea edustaja kuulee vuosittain 
Euroopan parlam enttia ennakoivasta asia kirjasta, joka toim itetaan kunkin vuoden 
kesäkuun 15 päivään mennessä ja jossa käsitellään YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja 
perusvalintoja sekä niiden Euroopan uni onin yleiseen talous arvioon aiheuttamia 
taloudellisia vaikutuksia ja arvioidaan vuonna n – 1 aloitettuja toimenpiteitä. Lisäksi 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspo litiikan korkea edusta ja antaa Euroopan 
parlamentille tietoja järjestämällä  vähintään viidesti vuodessa yhteisiä 
neuvottelukokouksia osana YUTP:sta käytävää säännöllistä poliittista vuoropuhelua; 
tällaisten k okousten ajankohdasta on sovitta va viim eistään sovittelukom iteassa. 
Näihin kokouksiin osallistuvat: 

– Euroopan parlam entti: asianom aisten kahden valiokunnan 
puheenjohtajistot 

– neuvosto: poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puheenjohtaja. 

Komissio kutsutaan näihin kokouksiin. 

Aina kun neuvosto hyväksyy YUTP:aa koske van m enoja aiheuttavan päätöksen, 
unionin ulk oasioiden ja  turva llisuuspolitiikan k orkean edus tajan on  välittöm ästi ja  
joka tapau ksessa v iimeistään viiden ar kipäivän kuluttua lopullisen päätöksen 
tekemisestä annettav a Euroopan parlam entille arvio suunnitellu ista m enoista 
(”rahoitusselvitys”), etenkin niistä, jotka koskev at aikataulua, henkilöstöä, tilojen ja 
muun infrastruktuurin käyttöä, kulje tusvälineitä, koulutustarpeita ja 
turvallisuusjärjestelyjä. 

Komissio antaa budjettivallan käyttäjälle neljännesvuosittain ti edot YUTP-toim ien 
toteuttamisesta sekä arvion loppuvuoden rahoitustilanteesta. 
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III OSA – EU:N VAROJEN MOITTEETON HOITO 

A. RAHOITUSSUUNNITTELU 

20. Komissio toim ittaa kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran touko–kesäkuussa 
(yhdessä talousarvioesityksen m ukana seur aavien asiakirjojen kanssa) ja toisen 
kerran joulu–tamm ikuussa (talousarvion hyvä ksymisen jälkeen),  rahoituskehyksen 
otsakkeita 1 A, 2 (ympäristön ja kalast uksen osalta), 3 A, 3 B ja 4 koskevan 
täydellisen rahoitussuunnitelman. Tässä asiakirjassa, joka on jäsennelty otsakkeittain, 
toimintalohkoittain ja budjettikohdittain, olisi eriteltävä:  

a) voimassa oleva lainsäädäntö  siten, että m onivuotiset ohjelm at ja vuotuiset 
toimet on erotettu toisistaan: 

– monivuotisten ohjelm ien osalta ko mission olisi ilm oitettava noudatettu 
hyväksymismenettely (tavallinen ja erityinen lainsäätäm isjärjestys), 
kesto, ohjeelliset määrät ja hallintomenoihin myönnetty osuus; 

– vuotuisten toim ien (pilottihankkeet, valm istelutoimet ja virastot) ja 
komission toim ivaltansa nojalla rah oittamien toim ien osalta  kom ission 
olisi esitettävä m onivuotiset ar viot ja (pilott ihankkeiden ja 
valmistelutoimien osalta ) vara inhoitoasetuksen soveltam issääntöjen5 32 
artiklassa vahvistettu ihin enimm äismäärin nähden käytettävissä olevat 
liikkumavarat; 

b) valmisteilla olevat lainsäädäntöehdotukset : vireillä olevat kom ission 
ehdotukset budjettikohdittain (alempi taso),  luvuittain ja to imintalohkoittain. 
Olisi löydettävä järjestely  taulukkojen päivittäm iseksi aina uuden ehdotuksen 
hyväksymisen jälkeen, jotta rahoitusvaikutukset voitaisiin arvioida. 

Komission olis i tark asteltava, m iten rist iinviittaukset rahoitussu unnitelman ja 
komission lainsäädäntöohjelm an välillä voitaisiin toteuttaa tarkem pien ja  
luotettavampien ennusteiden esit tämiseksi. Kom ission olisi kunkin 
lainsäädäntöehdotuksen osalta ilm oitettava, sisältyykö se touko-joulukuun 
rahoitussuunnitelmaan. Budjettivallan käyttäjälle olisi ilmoitettava erityisesti: 

a) kaikki lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyt uudet säädökset, jotka eivät 
kuitenkaan sisälly touko–joulukuun asiakirjaan (ja asianomaiset määrät); 

b) kaikki vireillä olevat lainsäädäntöehdotukset, jotka on esitetty mutta jotka eivät 
sisälly touko–joulukuun asiakirjaan (ja asianomaiset määrät); 

c) komission vuotuisessa lainsäädäntöohjelmassa ennakoitu lainsäädäntö ja tiedot 
siitä, onko toimilla todennäköisesti rahoitusvaikutuksia (kyllä/ei). 

                                                 
5 Komission asetu s ( EY, Euratom) N :o 2342 /2002, ann ettu 23  päivänä jo ulukuuta 20 02, Euroopan 

yhteisöjen yleiseen  talo usarvioon sov ellettavasta varainhoitoasetuksesta an netun neuvoston asetuk sen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä, EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. 
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Tarpeen mukaan kom ission olisi ilm oitettava, mitä m uutoksia uudet 
lainsäädäntöehdotukset aiheuttavat rahoitussuunnitelmaan. 

B. VIRASTOT JA EUROOPPA-KOULUT 

21. Esittäessään ehdotuksensa uude n viraston perustam iseksi komissio arvioi kyseiseen 
menopuolen budjettikohtaan kohdistuvat talo usarviovaikutukset. Näiden tietojen 
perusteella ja r ajoittamatta ky seisen viraston perustam iseen sovellettavia 
lainsäädäntömenettelyjä budjettivalla n käyttäjät sitout uvat sopim aan 
budjettiyhteistyönsä puitteissa hyvissä ajoin kyseisen viraston rahoituksesta. 

Vastaavaa m enettelyä sovelletaan suunniteltaessa uuden Eurooppa-koulun 
perustamista. 

Menettely muodostuu seuraavista vaiheista: 

– Komissio esittelee uuden viraston peru stamisesta hyväksym änsä esityksen 
ensimmäisessä esityksen hyväks ymisen jälkeen käytävässä 
kolmikantamenettelyssä ja esittää  sam alla viraston peru stamisesta a ntamaansa 
säädösehdotukseen liitetyn rahoitussuunnitelman sekä antaa selvityksen esityksen 
vaikutuksista rahoitussuunnitelman kattamaan jäljellä olevaan rahoituskauteen. 

– Sen m ukaan, m iten lainsäädäntöprosessi edistyy, ja edellyttäen, että kum pikin 
budjettivallan käyttäjä on valmis ottamaan kantaa ehdotuksen rahoitusvaikutuksiin 
ennen säädöksen hyväksym istä, uuden vira ston perustam inen otetaan seuraavan 
kolmikantamenettelyn esityslistalle (k iireellisissä tapa uksissa käytetään 
yksinkertaistettua kolm ikantamenettelyä), jotta rahoituks esta voitais iin päästä 
sopimukseen. 

– Kolmikantamenettelyssä tehty sopimus vahvi stetaan yhteisessä julistuk sessa sillä 
edellytyksellä, että kum pikin budjettivallan käyttäjä hyväksyy sopim uksen omien 
sisäisten menettelysääntöjensä mukaisesti.  

C. UUDET RAHOITUSVÄLINEET 

22. Toimielimet ovat yhtä m ieltä siitä,  että yhteisrahoitusm ekanismien käyttöönotto on  
tarpeen, jotta Euroopan unionin talousarviolla saavutettavaa vipuvaikutusta voitaisiin 
vahvistaa lisäämällä rahoituskannustimia. 

Toimielimet kannustavat yksim ielisesti sellaisten asianmukaisten monivuotisten 
rahoitusvälineiden suunnitteluun, joilla edistetään julkisia ja yksityisiä investointeja.  

Esittäessään talousa rvioesityksen kom issio antaa b udjettivallan käyttä jälle 
kertomuksen Euroopan investointipankin, Eu roopan investointirahaston ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja keh ityspankin rahoittamista toimista, joilla tu etaan tutkimukseen 
ja kehittäm iseen, Euroopan laajuisiin ve rkkoihin sekä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin tehtäviä investointeja. 
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Tehty Brysselissä […] 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta Komission puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja Komission jäsen  
[…] […] […] 
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LIITE – TOIMIELINTEN BUDJETTIYHTEISTYÖ 

A osa. Talousarviomenettelyn aikataulu 

1. Toimielimet noudattavat jäljem pänä 2, 3, 8, 9, 11, 12 ja 14 kohdassa 
talousarviomenettelyn vaiheita varten m äärättyä aikataulua. Ne  voivat hyvissä ajoin 
ennen talousarviom enettelyn aloittam ista ta rvittaessa sop ia keskenään  aikatau luun 
tehtävistä aiheellisiksi katsomistaan muutoksista.  

B osa. Talousarviomenettelyn painopisteet 

2. Hyvissä ajoin ennen kuin kom issio hyväksyy talousarvioesityksen ja viim eistään 
huhtikuussa kutsutaan koolle kolm ikantakokous, jossa käsitellään tulevan 
varainhoitovuoden talousarvion mahdollisia painopisteitä. 

C osa. Talousarvioesityksen laatiminen ja ennakkoarvioiden tarkistaminen 

3. Komissio hyväksyy talousarvioesityksen huhtikuun viim eisellä viikolla tai 
viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla. 

4. Komissio tekee joka vuosi talousarvioesit yksen, jossa esitetään Euroopan unionin 
tosiasialliset rahoitustarpeet. 

Talousarvioesityksessä otetaan huomioon: 

a) jäsenvaltioiden toimittamat rakennerahastoja koskevat ennusteet; 

b) m ahdollisuus määrärahojen käyttämiseen ja täh än liittyvä pyrkim ys kiinteän  
yhteyden säilyttäm iseen m aksusitoumusmäärärahojen ja maksum äärärahojen 
välillä; 

c) mahdollisuudet käynn istää toim ia uus illa osa-alueilla to teuttamalla 
pilottihankkeita ja/ta i uusia valmistelutoimia tai ja tkaa päättyviä monivuotisia 
toimia, sen jälkeen kun on arvioitu, ovat ko edellytykset varainhoitoasetuksen 
49 artiklassa tarkoitetulle perussää dökselle olem assa (perussäädöksen 
määrittely, perussäädöksen tarve täytäntöönpanoa ja poikkeuksia varten); 

d) tarve varmistaa, että menot kehittyvät edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna 
talousarviota koskevien kurinalaisuusvaatimusten mukaisesti. 

5. Toimielimet välttäv ät m ahdollisuuksien m ukaan ottam asta talousarvioon vähäisiä 
toiminnasta aiheutuvia menoeriä.  

6. Budjettivallan käyttäjät sitoutuvat myös ottam aan huom ioon talousarvion 
toteuttamismahdollisuuksien arvioinn in, jonka kom issio suorittaa 
talousarvioesitystensä laadinnan ja voim assa olevan talo usarvion toteuttam isen 
yhteydessä. 

7. Varainhoidon m oitteettomuuden varm istamiseksi, ja kos ka budjettinim ikkeistön 
osastojen ja lukujen nim iin tehtävät m erkittävät muutokset vaikuttavat varainho itoa 
koskevaan kom ission yksiköiden raportoin tivastuuseen, budjettiv allan käyttäjät 
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sitoutuvat keskuste lemaan kom ission kanssa  kaikis ta tälla isista m erkittävistä 
muutoksista sovittelun aikana. 

8. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi muksen 314 artiklan 2 kohdan m ukaan 
komissio voi m enettelyn aikana sovittelu komitean koollekutsum iseen saakka 
tarvittaessa m uuttaa talousa rvioesitystä, m yös m aatalousmenoja koskevia  
ennakkoarvioita tark istavalla o ikaisukirjelmällä. Kom issio toim ittaa bu djettivallan 
käyttäjille tarkastelua  v arten tiedot tark istuksista he ti kun  ne ovat sa atavilla. Se 
esittää budjettivallan käyttäjälle kaikki tämän pyytämät perustelut. 

D osa. Talousarviomenettely ennen sovittelua 

9. Kolmikantakokous kutsutaan koolle hyvissä ajoin ennen neuvostossa pidettävää  
käsittelyä, jotta toimielimet voivat vaihtaa näkemyksiään talousarvioesityksestä. 

10. Jotta kom issio voi hyvissä ajoin arvioi da sellaisten budjettivallan käyttäjän 
suunnittelemien tarkistusten toteutettavuut ta, joilla luodaan uusia tai jatketaan 
aiempia valm istelutoimia tai pilottiha nkkeita, budjettivallan käyttäjät ilm oittavat 
komissiolle tällaisista ai keistaan kesäkuun puoliväliin  m ennessä, jotta edellä 
tarkoitetussa kolmikantakokouksessa voitaisiin jo alustavasti keskustella asiasta. 

11. Käsittely neuvostossa saatetaan päät ökseen viim eistään heinäkuun loppuun 
mennessä. 

12. Euroopan parlamentin budjettivaliokunta äänestää syyskuun lopussa tai viim eistään 
lokakuun alussa pidettävässä käsittelyssä ja Euroopan parlam entin täysistunnossa 
äänestetään lokakuun puolivälissä järjestettävässä käsittelyssä. 

E osa. Sovittelumenettely 

13. Jos Euroopan parlamentti tekee tarkistuksia, Euroopan parlamentin puhemies kutsuu 
yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjo htajan kanssa viipym ättä koolle 
sovittelukomitean SEUT-sopim uksen m ääräyksiä noudattaen. Sovittelukom itean 
kokousta koskeva kutsu olisi a llekirjoitettava ja toim itettava sam ana päivänä, jona 
parlamentti äänestää talousarviosta täysistunnossaan. 

14. Toimielimet tekevät tiiv istä yhteistyö tä saadakseen s ovittelukomitean työn  
päätökseen 21 päivän kuluessa marraskuun puoliväliin mennessä. 

15. Jotta sovittelukom itean tehtävänä olev aa yhteisymm ärryksen saavuttam ista 
yhteisestä tekstistä voitaisiin valmistella, toimielimet toimittavat toisilleen tarvittavat 
asiakirjat mahdollisimman pian.  

16. Ennen Euroopan parlamentissa pidettävää äänestystä voidaan kutsua koolle tekninen 
valmistelukokous, jonka tarkoituksena on työskentelyn järjestäminen.  

17. Sovittelukomitean puheenjohtajin a toim ivat yhdessä Euroopan parlam entin ja 
neuvoston edustajat. Kom itean kokouks en puheenjohtajan a toimii kokouksen 
järjestäjänä olevan toim ielimen e dustaja. Kukin to imielin nim eää kuhunkin 
kokoukseen lähetettävät edus tajat ja m äärittelee ne uvotteluvaltuudet om ien 
menettelysääntöjensä mukaisesti.  
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18. SEUT-sopimuksen 314 artiklan 5 kohdan to isen alakohdan m ukaisesti kom issio 
osallistuu sovittelukomitean työskentelyyn ja tekee tarpeelliset aloitteet edistääkseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen lähenemistä.  

19. Puheenjohtajat päättävä t yhdessä sovittelukom itean kokousten ajankohdista ja 
esityslistoista pyrkien varm istamaan se n, että sovittelukom itea toim ii tehokkaasti 
koko sovittelum enettelyn ajan. Kom issiota kuullaan suunnitelluista 
kokousajankohdista. 

20. Kolmikantakokouksia pidetään edustuksen eri tasoilla koko sovittelumenettelyn ajan, 
jotta auki olevat kysymykset voitaisiin  r atkaista ja jo tta yhteisy mmärryksen 
saavuttamista sovittelukomiteassa voitaisiin pohjustaa. 

21. Sovittelukomitean kokoukset ja kolmikantakokoukset pidetään vuorotellen Euroopan 
parlamentin ja neuvo ston tiloissa, jotta tilojen ja  palvelujen, myös tulkkipalvelujen, 
käyttö jakautuisi tasaisesti. 

22. Euroopan parlam entin sihteeristö ja ne uvoston pääsihteeristö toim ivat yhdessä 
sovittelukomitean sihteeristönä yhteis työssä kom ission budjet tipääosaston kanssa 
siten, että n äiden ko lmen toim ielimen välinen tehtävän jako on m ääritelty se lkeästi 
etukäteen. 

23. Sovittelukomitealla on  oltava käy tettävissään kom ission laatim a talo usarvioesitys, 
neuvoston kanta ja Euroopan parlam entin tekemät tarkistukset. Lisäksi kom issio 
antaa lausunnon neuvoston kann an ja Euroopan parlam entin tekem ien tarkistusten 
toteutettavuudesta ja mahdollisesti myös tiedotteen talousarvion toteuttamisesta. 

24. Yhteisymmärrys yhteisestä tekstistä vahvi stetaan sovittelukomitean kokouksessa tai 
myöhemmin puheenjohtajien välisellä kirj eenvaihdolla. Kom issiolle toim itetaan 
jäljennökset edellä tarkoitetuista kirjeistä. 

25. Kumpikin budjettivallan käyttäjä toteut taa kaikki tarvittavat toim enpiteet 
varmistaakseen, että sovitt elumenettelyssä m ahdollisesti saavutettavat tulokset  
otetaan huom ioon kaikissa talousarviom enettelyn vaiheissa SEUT-sopim uksen 
mukaisesti. 

26. Toimielimet pyrkivät pitäm ään yhteis en le hdistötilaisuuden, jossa  julkisteta an 
sovittelussa saavutettu tulos. Ne pyrkivät lisäksi julkaisem aan yhteisiä  
lehdistötiedotteita. 

27. Kun sovittelukomitea on päässyt yh teisymmärrykseen yhteisestä tekstistä, Euroopa n 
parlamentti ja neuvosto pyrkivät hyväksym ään sovitteluk omitean työ n tuloksen 
mahdollisimman pian om ien sisäisten m enettelysääntöjensä m ukaisesti Euroopan 
unionin toim innasta tehdyn sopimuksen  314 artiklan 6 kohdassa m äärätyissä 
puitteissa. 

F osa. Lisätalousarviot 

Yleiset periaatteet 

28. Koska lisätalousarviot koskevat usein tarkkaan rajattuja ja toisinaan myös kiireellisiä 
asioita, toimielimet sopivat jäljem pänä luetelluista periaatteista varmistaakseen, että 
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niiden yh teistyö su juu asianm ukaisesti ja että lisätalou sarviot saa daan näin  
hyväksyttyä ongelm itta ja nopeas ti siten, et tä sam alla vältetään m ahdollisuuksien 
mukaan tarve kutsua lisätalousarvioita varten koolle sovittelukokous.  

29. Toimielimet pyrkiv ät m ahdollisuuksien m ukaan rajoittam aan lisätalousarv ioiden 
määrää. 

Aikataulu 

30. Komissio ilm oittaa budjettivallan kä yttäjille etukäte en m ahdollisista 
lisätalousarvioesitysten hyväksym isajankohdista täm än kuitenkaan rajoittam atta 
lopullista hyväksymisajankohtaa. 

31. Kumpikin budjettivallan kä yttäjä pyrkii käsittelem ään kom ission tekem än 
lisätalousarvioesityksen om ia sisäisiä m enettelysääntöjään noudattaen pian sen 
jälkeen kun komissio on sen hyväksynyt. 

32. Menettelyn nopeuttam iseksi budjettivallan käyttäjät varm istavat, että niiden 
käsittelyaikataulut on koordinoitu m ahdollisimman hyvin, jotta m enettely voitaisiin 
toteuttaa johdonm ukaisesti ja yhten äisesti. Täm än vuoksi ne pyrkivät 
mahdollisimman pian laatim aan alustavan aikataulun lisätalous arvion lopullista 
hyväksymistä edeltäville vaiheille. 

Budjettivallan käyttäjät ottavat huom ioon lisätalousarvion suhteellisen 
kiireellisyyden sekä tarpeen hyväksyä lisät alousarvio ajoissa, jotta se voitaisiin 
toteuttaa kyseisenä vuonna. 

Käsittelyn aikainen budjettivallan käyttäjien yhteistyö 

33. Toimielimet tekevät vilpittöm ässä m ielessä yhteistyötä koko m enettelyn ajan 
varmistaakseen m ahdollisimman pitkälti se n, että lis ätalousarviot hyväksytään 
menettelyn alkuvaiheessa. 

Tilanteissa, joissa nä kemykset m ahdollisesti poikkeav at toisis taan, kum pikin 
budjettivallan käyttäjä voi ennen lisätalousarviota kos kevan lopullisen kantansa 
vahvistamista ehdottaa tai kom issio voi es ittää, että koolle kutsutaan erityinen 
kolmikantakokous, jossa keskustellaan  näkem yseroista ja pyritään 
sovitteluratkaisuun, jos tämä on tarkoituksenmukaista. 

34. Kaikki se llaiset kom ission tek emät lisätalou sarvioesitykset, jo ita e i ole v ielä 
lopullisesti hyväksytty, otet aan järjestelm ällisesti niiden kolm ikantakokousten 
esityslistalle, jotka on tarkoitus pitää osana vuotui sta talousarviom enettelyä. 
Komissio esittää  alu stavat lisä talousarvioesitykset ja budj ettivallan käyttäjät 
ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan kantansa ennen kolmikantakokousta.  

35. Jos kolm ikantakokouksessa päästään sovitt eluratkaisuun, kum pikin budjettivallan 
käyttäjä sitoutuu ottam aan huom ioon kolm ikantakokouksen tuloks et käsitellessään 
lisätalousarviota perus tamissopimuksen ja om ien sisäis ten m enettelysääntöjensä 
mukaisesti. 
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Käsittelyn jälkeinen budjettivallan käyttäjien yhteistyö 

36. Jos Euroop an parlam entti hyv äksyy tark istuksia tekemättä neuvos ton kannan , 
lisätalousarvio hyväksytään. 

37. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tarkistuksia jäsentensä enemmistöllä, sovelletaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohtaa. 
Ennen sovittelukom itean koolle kutsum ista kutsutaan kuitenkin koolle 
kolmikantakokous. 

– Jos kolm ikantakokouksessa päästään yht eisymmärrykseen ja jos kum pikin 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy kol mikantakokouksen tulokset, sovittelu 
päätetään kirjeenvaihdolla ilman sovittelukomitean kokousta. 

– Jos kolm ikantakokouksessa ei päästä yhteisymmärrykseen, sovittelukom itea 
kokoontuu ja järjestää työnsä olosuhtei den mukaan pyrkien saattam aan 
päätöksentekomenettelyn m ahdollisimman suurelta osin päätökse en ennen  
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 6 kohdassa 
asetetun 21 päivän m ääräajan päättym istä. Sovittelukom itean työ voidaan 
saattaa päätökseen kirjeenvaihdolla. 




