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Euroopan komissio ottaa huomioon 

– Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 
yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
106 A artiklan kanssa, 

– unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/20121 ja erityisesti sen 41 artiklan, 

– vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 
päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
1311/20132 ja erityisesti sen 13 artiklan, 

– 20 päivänä marraskuuta 2013 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion 
varainhoitovuodeksi 20143, 

– 16 päivänä huhtikuuta 2014 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/20144, 

– 15 päivänä huhtikuuta 2014 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 2/20145, 

ja esittää budjettivallan käyttäjälle lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2014 talousarvioon. 
 
 
MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON 
 
Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (http://eur-
lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään 
tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 

                                                 
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1. 
4  EUVL L XX, XX.X.2014. 
5  COM(2014) 234, 15.4.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm
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1. JOHDANTO 
Tässä vuotta 2014 koskevassa lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 3  

⎯ kasvatetaan sakoista ja koroista saatavia muita tuloja koskevaa ennustetta 1 417,0 miljoonalla 
eurolla,  

⎯ kasvatetaan Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineeseen (FEMIP) maksetuista 
takaisinmaksuista ja tuotoista saatavia muita tuloja koskevaa ennustetta 151,0 miljoonalla 
eurolla,  

⎯ kohdennetaan maksumäärärahoja uudelleen siirtämällä 65,0 miljoonaa euroa kestävää 
kalastusta koskevien kumppanuussopimusten varauksesta Euroopan kalatalousrahastoon,  

⎯ lisätään otsakkeiden 1 a, 2 ja 4 maksumäärärahoja 711,4 miljoonalla eurolla enintään 
maksumäärärahoille vuodeksi 2014 asetettuun enimmäismäärään saakka. Lisäyksellä on 
tarkoitus kattaa jäljellä olevat rahoitustarpeet vuoden loppuun asti, jotta voitaisiin täyttää 
aikaisemmista ja nykyisistä sitoumuksista johtuvat velvoitteet, välttää taloudelliset 
seuraamukset sekä varmistaa, että tuensaajat saavat EU:n eri politiikanaloja varten sovitun 
rahoituksen, johon liittyvät maksusitoumusmäärärahat parlamentti ja neuvosto ovat 
hyväksyneet aikaisemmissa vuotuisissa talousarvioissa, 

⎯ lisätään otsakkeiden 1 a, 1 b, 2 ja 4 maksumäärärahoja 4 026,7 miljoonalla eurolla, jonka 
osalta komissio ehdottaa ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa 
monivuotisesta rahoituskehyksestä (MRK) annetun asetuksen 13 artiklan mukaisesti. 
Lisäyksellä on tarkoitus kattaa tapahtumat, joita ei voitu ennakoida, kun vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen enimmäismääristä sovittiin, 
sekä 

⎯ muutetaan komission, toimistojen/virastojen, alueiden komitean ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukoita, jotta voidaan ottaa huomioon hallintoavustajien 
(AST) tehtäväryhmään kuuluvien virkojen/toimien muuttaminen uuteen sihteerien ja 
virkailijoiden tehtäväryhmään (AST/SC) kuuluviksi viroiksi/toimiksi nyt, kun on saatu 
luotettavia arvioita niiden virkojen/toimien määrästä, joita tämä koskee vuonna 2014. 
Pyydetyllä virkojen/toimien muuttamisella saadaan aikaan 0,4 miljoonan euron säästö 
otsakkeen 5 hallintomenoissa. Vastaavat maksumäärärahat voidaan kohdentaa uudelleen. 

Komissio on varainhoitoasetuksen 41 artiklan 2 kohdan ja MRK-asetuksen 13 artiklan mukaisesti 
tarkastellut mahdollisuuksia määrärahojen uudelleen kohdentamiseen vuoden 2014 talousarvion 
sisällä, kun otetaan huomioon maksumäärärahojen jatkuvasti hyvänä pysynyt toteutusaste kaikissa 
tärkeimmissä ohjelmissa. Tässä lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 esitetty lisäys 
maksumäärärahoihin (4 738,1 miljoonaa euroa) vastaa sitä jäljellä olevaa maksumäärärahojen lisäystä, 
joka tarvitaan, jotta kaikki vuoden 2014 talousarvioon otetut menot voitaisiin kattaa vuoden loppuun 
asti. Sen yhteydessä hyödynnetään täysimääräisesti MRK-asetuksella luotuja mahdollisimman suuren 
ja erityisen joustavuuden mahdollistavia mekanismeja. 

Yksityiskohtainen selvitys tästä 4 738,1 miljoonan euron lisäyksestä on jäljempänä jaksossa 3. 

Kun otetaan huomioon jäljempänä jaksossa 2 kuvattu tulojen kasvu, lisävarojen tarpeena näkyvä 
nettovaikutus on 3 170,1 miljoonaa euroa. Lisäksi komissio esitti jo huhtikuussa 2014, että 
talousarvioon otetaan 1 005,4 miljoonan euron ylijäämä, joka on peräisin varainhoitovuoden 2013 
talousarvion toteuttamisesta. Tämä vähentää vastaavasti edelleen varojen tarvetta ja johtaa 
2 164,7 miljoonan euron nettovaikutukseen suhteessa voimassa olevaan hyväksyttyyn talousarvioon. 
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2. TULOJEN KASVU 

2.1 Sakot ja korot 
Hyväksytyn vuoden 2014 talousarvion tulopuolen luvussa 7 1 ”Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut” 
arvioidaan sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavien tulojen määräksi alustavasti 
100 miljoonaa euroa ja tulopuolen luvussa 7 0 ”Viivästyskorot” sakoista kertyvien korkotulojen 
määräksi 15 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon talousarvioon tähän mennessä tuloutetut määrät 
sekä määrät, joiden tulouttaminen on odotettavissa, sakkoja koskeviin alkuperäisiin ennusteisiin 
(tulopuolen momentti 7 1 0 ”Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut”) ehdotetaan 1 408 miljoonan 
euron lisäystä ja korkoja koskeviin ennusteisiin (tulopuolen momentti 7 0 1 ”Sakoista kertyvät 
viivästys- ja muut korot”) 9 miljoonan euron lisäystä. Varainhoitoasetuksen 83 artiklan mukaan 
komissio ottaa sakoista, seuraamusmaksuista ja seuraamuksista kertyneet määrät talousarvioon heti, 
kun Euroopan unionin tuomioistuin ei enää voi kumota niitä koskevia päätöksiä. Nämä sakoista ja 
koroista saatavat lisätulot vähentävät sitä vaikutusta, joka tällä lisätalousarvioesityksellä on 
jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuuksiin. 

Lisäksi komissio esitti jo huhtikuussa 20146 talousarvion tulopuolta koskevaa tarkistusta vuoden 2013 
talousarvion toteuttamisesta kertyneen 1 005,4 miljoonan euron ylijäämän ottamiseksi vuoden 2014 
talousarvion tulopuolelle varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti. 

2.2 FEMIP-välineen takaisin saadut varat 
Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineeseen (FEMIP) maksettuja takaisinmaksuja ja 
tuottoja (takaisin saadut varat) on kertynyt Euroopan investointipankissa (EIP) oleville EU:n tileille 
vuodesta 2008 lähtien odotettaessa, että lainsäätäjä hyväksyy komission ehdotuksen ENPI-asetuksen 
muuttamisesta. EIP olisi tämän jälkeen voinut sijoittaa nämä varat uudelleen. Takaisin saatujen 
varojen uudelleenkäytöstä keskusteltiin myös varainhoitoasetuksen vuonna 2012 suoritetun 
tarkistuksen ja ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä 
annetun asetuksen valmistelun yhteydessä. Lopputulos on kuitenkin se, että kumpikaan näistä 
asetuksista ei tarjoa oikeusperustaa sellaisten takaisin saatujen varojen uudelleenkäytölle, jotka ovat 
peräisin ennen vuotta 2014 tehdyistä oikeudellisista sitoumuksista. 

EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia 
investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen7 10 artiklassa säädetään, että 110 miljoonaa euroa 
FEMIP-välineen yhteydessä kertyneistä, takaisin saaduista varoista käytetään ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustetun takuurahaston 
rahoittamiseen, mikä mahdollistaa EU:n takuun kattaman EIP:n luotonannon lisäämisen 2 miljardilla 
eurolla. Ennen vuotta 2014 tehdyistä oikeudellisista sitoumuksista peräisin olevat yli 110 miljoonan 
euron suuruiset määrät, jotka on palautettu FEMIP-välineelle perustetuille varainhoitotileille, otetaan 
talousarvion yleisen yleiskatteisuusperiaatteen mukaisesti EU:n talousarvioon 
hallinnointikustannusten ja -palkkioiden vähentämisen jälkeen. Sen vuoksi ehdotetaan, että kyseessä 
olevilla EU:n tileillä EIP:ssä vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevaa määrää vastaavat 
151 miljoonaa euroa budjetoidaan tässä lisätalousarviossa. 

Tulopuolen momentin 8 1 0 ”Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa tehtävän 
rahoitusyhteistyön mukaisesti myönnettyjen erityislainojen ja riskipääoman takaisinmaksu ja korkojen 
tuotto” ja menopuolen momentin 01 03 06 ”Takuurahaston rahoittaminen” selvitysosaa on mukautettu 
vastaavasti, jotta voidaan ottaa huomioon 110 miljoonan euron käyttäminen ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustetun takuurahaston 
rahoittamiseen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti. 

                                                 
6  COM(2014) 234, 15.4.2014. 
7  EUVL L 135, 8.5.2014. 



 

 7    

3. MAKSUMÄÄRÄRAHAVAJE, TOTEUTUSASTE JA UUDELLEENKOHDENTAMINEN 

3.1 Maksumäärärahavaje 
Vuosia 2014–2020 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetaan vuoden 2014 
maksumäärärahojen enimmäismääräksi 135 866 miljoonaa euroa (käypinä hintoina). Tämä on 
8,4 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2013 lopullisessa talousarviossa, vaikka vuoden 2014 
maksutarpeet olisivat edellyttäneet lähempänä vuoden 2013 tasoa olevaa enimmäismäärää, kuten 
komissio on useissa eri yhteyksissä todennut. Tämän seurauksena maksumäärärahavajeita on jo tässä 
vaiheessa vuotta havaittavissa kaikissa otsakkeissa. Näitä käsitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa 
3.2 . Lisäksi otsakkeeseen 1 b kuuluviin vuosien 2007–2013 ohjelmiin liittyvien maksamatta olevien 
maksupyyntöjen kertymä oli vuoden 2013 lopussa 23,4 miljardia euroa.  

Kaikissa otsakkeissa havaittavissa olevien maksumäärärahavajeiden vuoksi komissio ehdottaa, että 
käyttöön otetaan enimmäismäärään sisältyvä kohdentamaton liikkumavara (711 miljoonaa euroa) ja 
että ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa hyödynnetään täysimääräisesti kaikkien 
niiden talousarviovaikutusten kattamiseksi, jotka aiheutuvat vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen enimmäismääristä helmikuussa 2013 
aikaansaadun sopimuksen jälkeisistä tapahtumista.  

3.2 Vuoden 2014 maksumäärärahojen tähänastinen toteutusaste  
Maksumäärärahoja oli 22. toukokuuta 2014 toteutettu 76,9 miljardia euroa, mikä vastaa 58:aa 
prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista. Tämä on 3,8 miljardia euroa enemmän kuin samana 
ajankohtana vuonna 2013, ja toteutusaste oli parempi kaikkien otsakkeiden osalta. Talousarvion 
poikkeuksellisen korkeaa toteutusastetta tarkasteltaessa on otettava huomioon tähän mennessä vuoden 
2014 aikana esiintyneet kuukausittaiset kassavirtarajoitukset, jotka johtivat maksusuoritusten 
tilapäisiin rajoituksiin koheesiovarojen (otsake 1 b) ja maaseudun kehittämiseen (otsake 2) 
suunnattujen varojen osalta. Nämä rajoitukset ovat pitäneet toteutuksen keinotekoisesti alemmalla 
tasolla kuin se olisi ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut tavanomaisissa olosuhteissa.  

Talousarvion tämänhetkistä toteutusastetta olisi lisäksi verrattava yleiseen toteutusasteeseen vuoden 
2013 lopussa, jolloin komission pääluokan maksumäärärahoja oli toteutettu 140,4 miljardia euroa. 
Vuoden 2014 talousarvion hyväksytyt maksumäärärahat ovat 7,6 miljardia euroa tätä pienemmät. 
Komissio on maksumäärärahojen puutteen vuoksi joutunut esittämään kiireellisiä 
määrärahansiirtopyyntöjä (DEC 6/2014 ja DEC 10/2014), jotta ainakin kaikkein kiireellisimmät 
tarpeet pystyttäisiin kattamaan odotettaessa tässä lisätalousarviossa pyydettyjä lisäyksiä.  

Nykyinen toteutusaste tukee pyyntöä maksumäärärahojen merkittävästä lisäämisestä. Lisäksi 
maksumäärärahojen toteutus keskittyy perinteisesti vuoden loppuun, ja vuosien 2007–2013 ohjelmiin 
liittyvien väli- ja loppumaksujen suoritus on täydessä vauhdissa. 

3.3 Mahdollisuudet uudelleen kohdentamiseen 
Komission selvityksen mukaan merkittävin uudelleenkohdentamismahdollisuus liittyy kestävää 
kalastusta koskevien kumppanuussopimusten varaukseen. Tarkasteltuaan kestävää kalastusta 
koskeviin kumppanuussopimuksiin liittyvien neuvottelujen tilannetta ja arvioituaan, milloin 
sopimukset voisivat tulla voimaan, komissio katsoo, että varauksesta voidaan vapauttaa 65 miljoonaa 
euroa maksumäärärahoina. Nämä maksumäärärahat voidaan siis kohdentaa uudelleen, ja komissio 
ehdottaa, että ne käytetään Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) lähentymistavoitteen tukemiseen, 
sillä vuoden 2013 lopussa oli edelleen maksamatta suuri määrä siihen liittyviä maksupyyntöjä. Koko 
EKTR:n osalta oli maksamatta 450 miljoonaa euroa (noin 10 prosenttia rahaston 
kokonaismäärärahoista kaudella 2007–2013), josta 350 miljoonaa euroa liittyi 
lähentymistavoitteeseen. Tämä ylittää tässä budjettikohdassa vuonna 2014 käytettävissä olevat 
määrärahat 31 miljoonalla eurolla. Vaikka ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta 
esitetäänkin rahoitettavan vielä 10 miljoonan euron lisäys (ks. kohta 6.4 jäljempänä), 
maksumäärärahojen tarve tässä budjettikohdassa ylittää käytettävissä olevat määrärahat.  
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Tähän budjettikohtaan pyydetyssä lisäyksessä on otettu huomioon talousarvion hyvä toteutusaste, joka 
22. toukokuuta 2014 oli 86 prosenttia vuoden 2014 alkuperäisistä määrärahoista. Jos ehdotettua 
65 miljoonan euron uudelleenkohdentamista ei tehdä, osa vuodelta 2013 peräisin olevista 
maksupyynnöistä jää maksamatta, eikä vuoden 2014 maksupyyntöjen mukaisia maksuja voida 
suorittaa lainkaan. Tämän seurauksena maksumääräaikoja ei pystyttäisi noudattamaan ja vuodelle 
2015 siirrettävien maksurästien määrä kasvaisi merkittävästi, mikä vaikuttaisi ohjelmien 
täytäntöönpanoon useissa jäsenvaltioissa. 

 
                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen 

uudelleenkoh-
dennus LTE:ssä 

nro 3 
Euroopan kalatalousrahasto 65 
11 06 12 Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun 

saattaminen – Lähentymistavoite (2007–2013) 
65 

Varaus kestävää kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia varten  –65  
40 02 41 Jaksotettuja määrärahoja koskeva varaus (liittyy budjettikohtaan 

11 03 01 – Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset) 
 –65 

Yhteensä  0 

Lisäksi käyttöön saadaan 0,38 miljoonaa euroa, kun AST-virkoja/-toimia muutetaan AST/SC-
viroiksi/-toimiksi henkilöstötaulukoissa jäljempänä jaksossa 8 selostetun mukaisesti.  

4. PYYDETYT MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSET OTSAKKEITTAIN  
Ottaen huomioon maksumäärärahojen tähänastisen korkean toteutusasteen, maksumäärärahavajeet ja 
erittäin rajalliset mahdollisuudet kohdentaa uudelleen vuoden 2014 talousarvion maksumäärärahoja 
komissio ehdottaa, että vuoden 2014 maksumäärärahojen enimmäismäärään sisältyvä kohdentamaton 
liikkumavara ja vuoden 2014 ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara hyödynnetään 
täysimääräisesti ja että tämä kompensoidaan vähentämällä monivuotisen rahoituskehyksen 
myöhempien vuosien enimmäismääriä vastaavasti8.  

Komissio on arvioinut tarkkaan sen, miten paljon velvoitteiden täyttämiseksi tarvitaan 
maksumäärärahoja vuonna 2014. Tämän lisätalousarvioesityksen tarkoituksena on komission tekemän 
arvion perusteella mukauttaa käytettävissä olevia maksumäärärahoja useissa budjettikohdissa, jotta 
selkeästi havaittavissa olevat maksumäärärahavajeet voitaisiin korjata. Maksumäärärahojen lisämäärä 
jakautuu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden kesken seuraavasti: otsakkeeseen 1 b esitetään 
3,4 miljardin euron lisäystä (71,6 prosenttia kokonaislisäyksestä) ja muihin otsakkeisiin yhteensä 
1,3 miljardin euron lisäystä (ks. jäljempänä oleva taulukko).  

                                                 
8  COM(2014) 328, 28.5.2014. 
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maksumäärärahat milj. euroa, luvut pyöristetty 
LTE nro 3 Maksumäärärahat  

monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeittain 

Lopullinen 
talousarvio 

2013 

Hyväksytty 
talousarvio 

2014 
Liikkuma-

varan 
käyttö 

Ennakoi-
mattomiin 
menoihin 
varatun 

liikkuma-
varan 
käyttö 

Yhteensä 
Osuus 

LTE:stä 
nro 3 

Ehdotettu 
lisäys 

suhteessa 
vuoden 

2014 talous-
arvioon 

1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky 12 778 11 441 305 282 587 12,4 % 5,1 % 

1 b Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio  56 350 50 951  3 395 3 395 71,6 % 6,7 % 

2 Kestävä kasvu: luonnonvarat 57 814 56 459 6 100 106 2,2 % 0,2 % 
3 Turvallisuus ja kansalaisuus 1 894 1 677      
4 Globaali Eurooppa 6 967 6 191 401 250 651 13,7 % 10,5 % 
5 Hallinto 8 418 8 406      
6 Korvaukset 75 29      

Yhteensä 144 295 135 155 711 4 027 4 738 100,0 % 3,5 % 
josta otsakkeet 1 a, 2 ja 4 77 559 74 091 711 632 1 343 28,4 % 1,8 % 

Seuraavissa jaksoissa esitetään yksityiskohtaiset perustelut maksumäärärahojen lisätarpeelle 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain siten, että ensin tarkastellaan maksumäärärahojen 
enimmäismäärään sisältyvästä kohdentamattomasta liikkumavarasta rahoitettavia lisäyksiä (jakso 5) ja 
sitten ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta rahoitettavia lisäyksiä (jakso 6). Jaksossa 
7 esitetään maksumäärärahoihin pyydetyn lisäyksen kokonaisvaikutukset kaikkien asianomaisten 
budjettikohtien osalta. 

5. KOHDENTAMATTOMASTA LIIKKUMAVARASTA RAHOITETTAVA MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN 
LISÄYS 

5.1 Otsake 1 a ⎯ Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 
Otsakkeen 1 a maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 305 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka 
jakautuu jäljempänä olevassa taulukossa esitetyllä tavalla. Seuraavassa kohdassa esitetään 
yksityiskohtaiset perustelut. 

                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen lisäys 
LTE:ssä nro 3 

EGNOS ja Galileo 70 
02 05 01 Maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-infrastruktuurien ja 

-palvelujen (Galileo) kehittäminen ja tarjoaminen vuoteen 2019 
mennessä 

70 

Tutkimus  75 
08 02 51 Tutkimuksen edellisen puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma) 

loppuun saattaminen – EY:n epäsuorat toimet (2007–2013) 
50 

09 04 51 Aikaisempien tutkimuspuiteohjelmien loppuun saattaminen – 
Seitsemäs puiteohjelma (2007–2013) 

25 

Erasmus+ 85 
15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen 

työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen 
85 

Tulli ja Fiscalis 10 
14 02 01 Tulliliiton toiminnan tukeminen 7,5 
14 03 01 Verotuksen järjestelmien vahvistaminen 2,5 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelma 55 
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32 02 52 Talouden elpymistä edistävien energiahankkeiden loppuun 
saattaminen 

55 

Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 10 
26 03 01 01 Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 10 
Yhteensä  305 

EGNOS ja Galileo  
Pyydettyä 70 miljoonan euron lisäystä maksumäärärahoihin tarvitaan, jotta voitaisiin osittain kattaa 
GNSS-ohjelmalle vuoden 2014 talousarvioesityksessä pyydetyn määrän ja lopullisessa hyväksytyssä 
talousarviossa myönnetyn määrän välinen ero. Euroopan avaruusjärjestöltä saatujen viimeisimpien 
ennusteiden mukaan tämä määrä on tarpeen GNSS-järjestelmien toteuttamisen jatkamiseksi. 
Maksumäärärahoja tarvitaan merkittäviä määriä vuonna 2014 erityisesti niiden kantorakettien 
kehittämiseen, joilla jo rakenteilla olevat satelliitit laukaistaan maata kiertävälle radalle vuosina 2014 
ja 2015.  

Horisontti 2020 
Maksumäärärahoihin tarvitaan 75 miljoonan euron lisäys, jotta tutkimuksen seitsemänteen 
puiteohjelmaan kuuluvien tutkimusohjelmien loppuun saattamiseen liittyvät maksumäärärahatarpeet 
voitaisiin kattaa. Yleisesti ottaen vuoden 2014 talousarvioon otettiin seitsemännen puiteohjelman 
loppuun saattamista varten huomattavasti vähemmän maksumäärärahoja kuin talousarvioesityksessä 
pyydettiin. Tämä koskee kuitenkin erityisesti talousarvion momentteja 08 02 51 ja 09 04 51, jotka 
kattavat useita eri tutkimusohjelmia ja toimia ja joiden käytettävissä olevista määrärahoista oli 
22. toukokuuta toteutettu ensin mainitun osalta jo 50 ja toiseksi mainitun osalta 65 prosenttia. 
Pyydetty lisäys on tarpeen, jotta jäljellä olevat vuoden 2013 sitoumuksiin liittyvät ennakkomaksut 
voidaan maksaa (tämä on mahdollista enää vain vuonna 2014) ja jotta vältettäisiin viivästykset 
sellaisten hankkeiden väli- ja loppumaksuissa, joiden osalta komissio on jo tehnyt oikeudellisia 
sitoumuksia, sillä maksujen viivästyminen voi johtaa viivästyskorkojen kertymiseen. Ennusteen 
mukaan nykyiset hyväksytyt maksumäärärahat on käytetty loppuun vuoden 2014 alkusyksyyn 
mennessä, minkä jälkeen komissio ei enää voi maksaa edunsaajille jo aiheutuneisiin kustannuksiin 
liittyviä väli- ja loppumaksuja. Tutkimusohjelmiin liittyvien, vuoden 2013 lopussa maksamatta 
olleiden sitoumusten määrä kasvoi 2,7 miljardia euroa, mikä on tämän puiteohjelman osalta suurin 
vuotuinen kasvu kaudella 2007–2013. 

Erasmus+ 
Erasmus+-ohjelman liikkuvuustoimien täysimääräiseen täytäntöönpanoon vuonna 2014 tarvitaan 
85 miljoonaa euroa. Kansallisten toimistojen jäsenvaltioissa toteuttamien liikkuvuustoimien on 
vastattava lukuvuotta 2014–2015, ja hankejaksot ovat lyhyitä. Ilman ehdotettua lisäystä kansallisille 
toimistoille ei voida maksaa toista ennakkomaksuerää, mikä merkitsee sitä, että ne eivät pysty 
rahoittamaan osaa lukuvuoden 2014–2015 toisen puoliskon vaihdoista. Tämä vaikuttaa erityisesti 
tuensaajiin, joiden taloudellinen tilanne on heikko.  

Tulli ja Fiscalis 
Jotta hyväksytyt maksusitoumusmäärärahat voitaisiin sitoa ja maksaa kokonaisuudessaan vuonna 
2014, tarvitaan 10 miljoonaa euroa. Hyväksyttyjen maksumäärärahojen ennakoidaan loppuvan 
kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.  

Euroopan talouden elvytyssuunnitelma 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa varten vuoden 2014 talousarviossa hyväksytyt 85 miljoonan 
euron maksumäärärahat on jo käytetty loppuun. Komissio pyytää tämän maksumäärärahavajeen 
korjaamiseksi 55 miljoonan euron lisäystä. 
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Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 
ISA-ohjelma on viime vuosina kärsinyt toistuvasti maksumäärärahojen puutteesta, minkä vuoksi sen 
määrärahoja on jouduttu järjestelmällisesti lisäämään kokonaismäärärahasiirrolla ja budjettivallan 
käyttäjän tekemillä määrärahasiirroilla. Hyväksyttyjen maksumäärärahojen ennakoidaan loppuvan 
kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Viivästyskorkojen välttämiseksi tarvitaan 10 miljoonan euron 
lisäys.  

5.2 Otsake 2 ⎯ Kestävä kasvu: luonnonvarat 
LIFE-ohjelman maksumäärärahoihin (talousarvion momentti 34 02 01) esitetään 6 miljoonan euron 
lisäystä. Lisäystarve johtuu rahoitusvälineistä, jotka voidaan ottaa käyttöön alun perin ennakoitua 
nopeammin. Rahoitusvälineiden käyttöönotossa on strategisesti tärkeää välttää viivästykset, jotta 
odotetut tulokset voidaan saavuttaa. Jotta energiatehokkuuden yksityinen rahoitus -välineen (PF4EE-
välineen) laina- ja takausjärjestelmä voitaisiin toteuttaa ja koska ainakin yhden rahoituslaitosten 
kanssa tehtävän rahoitussopimuksen valmisteluissa on edetty jo hyvin pitkälle, näitä varten tarvitaan 
jo vuonna 2014 vastaavat maksumäärärahat, jotka eivät sisältyneet vuoden 2014 
talousarvioesitykseen. Asianomaiseen budjettikohtaan otetut rajalliset määrärahat tarvitaan perinteisiin 
hankintoihin.  

5.3 Otsake 4 ⎯ Globaali Eurooppa 
Maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 401 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka jakautuu 
seuraavasti: 

                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen lisäys 
LTE:ssä nro 3 

Humanitaarinen apu 250 
23 02 01 Nopean, tehokkaan ja tarpeisiin perustuvan humanitaarisen avun ja 

elintarvikeavun toimittaminen 
250 

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) 45 
22 02 51 Entisen liittymistä valmistelevan (vuotta 2014 edeltävän) tuen 

saattaminen päätökseen 
45 

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) 55 
21 02 51 02 Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa 19 
21 02 51 03 Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa, Keski-Aasia ja Lähi-itä 

mukaan luettuina 
36 

Vakautta ja rauhaa edistävä väline 51 
19 02 01 Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta 51 
Yhteensä  401 

Humanitaarinen apu 
Humanitaariseen apuun varattuja maksusitoumusmäärärahoja on lisätty merkittävästi vuonna 2013 ja 
aiempina vuosina, jotta voitaisiin kattaa ne valtaisat tarpeet, joita on aiheutunut odottamattomista 
katastrofeista ja erilaisista merkittävistä kriiseistä eri puolilla maailmaa (esimerkiksi Malissa, Sahelin 
alueella, Afrikan sarvessa, Sudanissa/Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Somaliassa ja 
erityisesti Syyriassa). 

Vaikka maksumäärärahoja lisättiin 52 prosentilla vuonna 2013, tämä lisäys ei maksumäärärahoja 
koskevien yleisten rajoitteiden vuoksi vähentänyt vuoden 2013 lopussa maksattamatta olevien 
sitoumusten määrä, joka oli 862 miljoonaa euroa eli 111 prosenttia vuonna 2014 käytettävissä olevista 
maksumäärärahoista. Koska humanitaarisen avun hankkeet ovat suhteellisen lyhytkestoisia (12–18 
kuukautta), komission on tämän vuoksi erittäin vaikea noudattaa sopimusvelvoitteitaan ja toteuttaa 
kiireellisiä toimia maailmanlaajuisia humanitaarisen avun toimia vuonna 2014 koskevassa 
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päätöksessä9 suunnitellulla tavalla, vaikka huomioon otettaisiin erilaiset lieventävät toimenpiteet, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten järjestöjen ennakkomaksujen 
alentaminen. 

Huhtikuussa 2014 tehdyllä budjettivallan käyttäjän määrärahasiirrolla (DEC 6) on jo hyväksytty 150 
miljoonan euron lisäys, joka toteutettiin siirtämällä varoja hätäapuvarauksesta (50 miljoonaa euroa) ja 
kohdentamalla tilapäisesti uudelleen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen määrärahoja (55 miljoonaa 
euroa) ja liittymistä valmistelevan tukivälineen määrärahoja (45 miljoonaa euroa, mukaan lukien 15 
miljoonaa euroa rajat ylittävän yhteistyön budjettikohdasta). Komissio pyytää 250 miljoonan euron 
lisäystä voidakseen täyttää oikeudelliset velvoitteensa ja varmistaa, että kentällä tehtävä työ voi jatkua 
häiriöttä. 

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ja liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) 
Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmien ennakoidaan 
kärsivän maksumäärärahojen puutteesta vuoden toisella puoliskolla. Tästä huolimatta 100 miljoonaa 
euroa maksumäärärahoja siirrettiin huhtikuussa 2014 tilapäisesti humanitaarisen avun budjettikohtaan 
määrärahasiirrolla DEC 6, koska humanitaarinen tilanne edellytti erittäin kiireellisiä toimia ja koska 
näiden kahden välineen maksuprofiili on takapainotteinen. Komissio esittää, että nämä 100 miljoonan 
euron maksumäärärahat palautetaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen ja liittymistä 
valmistelevaan tukivälineeseen, sillä muussa tapauksessa näiden kahden välineen puitteissa 
toteutettava toiminta on vakavasti uhattuna. 

Vakautta ja rauhaa edistävä väline 
Maksumäärärahojen, jotka on vuoden 2014 talousarviossa varattu vakautta ja rauhaa edistävän 
välineen kriisinhallinta- ja konfliktinestotoimiin, ennakoidaan loppuvan heinäkuuhun 2014 mennessä. 
Vuoden 2013 lopussa oli maksamatta 70 miljoonaa euroa laskuja, ja niiden maksamista oli lykättävä 
vuoteen 2014. Komissio pyytää 51 miljoonan euron lisäystä. 

6. ENNAKOIMATTOMIIN MENOIHIN VARATUSTA LIIKKUMAVARASTA RAHOITETTAVAT 
MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSET 

6.1 Ennalta arvaamattomat olosuhteet 
Vuotta 2014 koskevassa rahoituskehyksen teknisessä mukautuksessa BKTL:n muutosten mukaisesti10 
vahvistetaan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttiseksi määräksi vuoden 
2014 osalta 4 026,7 miljoonaa euroa. 

MRK-asetuksen 13 artiklassa ennakoimattomia menoja varten varattu liikkumavara määritellään 
”viimeiseksi keinoksi ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin reagoimista varten”11. Kyse on siis 
tarpeista, joita ei voitu ennakoida, kun maksumäärärahojen enimmäismäärät vahvistettiin helmikuussa 
2013 ja joiden osalta ainoa vaihtoehto on ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttö. 

Maksumäärärahojen tarpeeseen vuonna 2014 vaikuttaa joukko ennalta arvaamattomia olosuhteita 
seuraavasti:  

1. Etupainotteinen toteutus: maksumäärärahojen lisätarve on seurausta vuosien 2014–2020 
monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä kesäkuussa 
2013 aikaansaadusta poliittisesta sopimuksesta, jonka mukaan Horisontti 2020-, Erasmus +- ja 
COSME-ohjelmien maksusitoumusmäärärahoja otetaan kaudella 2014–2015 käyttöön 
etupainotteisesti 400 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina). Euroopan parlamentti ja 
neuvosto päättivät lisäksi maaliskuussa 2014 korottaa Euroopan investointirahaston (EIR) 

                                                 
9  Commission implementing Decision financing humanitarian aid operational priorities from the 2014 EU budget 

(komission täytäntöönpanopäätös humanitaarisen avun ensisijaisten toimien rahoittamisesta EU:n vuoden 2014 
talousarviosta, nk. World Wide Decision, WWD).   

10  COM(2013) 928, 20.12.2013. 
11  EUVL L 347, 20.12.2013. 



 

 13    

pääomaa vuodesta 2014 alkaen, ja tätä varten tarvittavat rahoitusosuudet Horisontti 2020 -
ohjelmasta ja COSME-ohjelmasta on maksettava vuonna 2014. Tämä lisää myös 
maksumäärärahojen tarvetta vuonna 2014, sillä asianomainen vuotuinen erä on maksettava 
välittömästi talousarviositoumuksen / oikeudellisen sitoumuksen tekemisen jälkeen. Näiden 
toimien yhteisvaikutuksena maksumäärärahoja tarvitaan vuonna 2014 lisää 282 miljoonaa 
euroa. Päätös, jonka mukaan nuorisotyöllisyysaloitteen maksusitoumusmäärärahoja otetaan 
vuonna 2014 etupainotteisesti käyttöön 1 271 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina), on 
lisännyt maksumäärärahojen tarvetta 345 miljoonalla eurolla. Tähän liittyvät maksumäärärahat 
on kuitenkin jo sisällytetty vuoden 2014 talousarvioesitykseen. 

2. FEAD: vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) hyväksytyn 
oikeusperustan mukaan kauden 2014–2020 määrärahat ovat nykyhintoina 1 miljardia euroa 
suuremmat kuin komission ehdotuksessa, mikä johtaa suurempiin ennakkomaksuihin 
(11 prosenttia FEAD:n tapauksessa, kun keskiarvo rakennerahastojen osalta on 1,1 prosenttia). 
Tämän vuoksi maksumäärärahoja tarvitaan vuonna 2014 lisää 99 miljoonaa euroa. 

3. Koheesiopolitiikka: maksamatta olevia maksupyyntöjä oli vuoden 2013 lopussa 23,4 miljardia 
euroa, mikä on 3,4 miljardia euroa enemmän kuin komission aiemmin arvioima 
enimmäismäärä (enintään 20 miljardia euroa). Tämä ero on saatava katettua, jotta 
maksurästien määrä ei kasvaisi hallitsemattomasti; rahoitusvakautensa osalta vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuksien 10 prosentin korotuksen 
soveltamista on jatkettu helmikuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 
perusteella. Tämä edellyttää 1 125 miljoonan euron lisäystä maksumäärärahoihin vuonna 
2014. Komissio ei ole kuitenkaan varovaisuussyistä tässä vaiheessa sisällyttänyt 
ehdotukseensa niitä vaikutuksia, joita koheesiopolitiikan yhteisrahoitusosuuksien korotuksen 
voimassaolon jatkamisella on maksumäärärahoihin, sillä se haluaa odottaa vahvistusta vuoden 
2014 lopussa odotettavissa olevalle maksurästien määrälle. 

4. Maaseudun kehittäminen: rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien 
jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuksien 10 prosentin korotuksen soveltamista on jatkettu 
helmikuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella ja komission 
ehdotuksen mukaisesti12. Tämä edellyttää 90 miljoonan euron lisäystä maksumäärärahoihin 
vuonna 2014. 

5. Euroopan kalatalousrahasto: rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien 
jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuksien 10 prosentin korotuksen soveltamista on tässäkin 
tapauksessa jatkettu helmikuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 
perusteella ja komission ehdotuksen mukaisesti13. Tämä edellyttää 10 miljoonan euron lisäystä 
maksumäärärahoihin vuonna 2014. 

6. Ukraina: komission ilmoittamaan Ukrainaa koskevaan tukipakettiin14 sisältyy 
”valtiorakenteiden kehittämissopimus” budjettitukena, jonka määrä on 355 miljoonaa euroa15 
ja jonka ensimmäinen erä, 250 miljoonaa euroa, on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2014 ja 
toinen erä, 105 miljoonaa euroa, vuoden 2015 puolivälissä. Maksuaikataulu on siten paljon 
nopeampi kuin Euroopan naapuruusvälineestä annettavan perinteisen tuen tapauksessa. 
Maksumäärärahoja tarvitaan vuonna 2014 lisää 250 miljoonaa euroa. 

Edellä esitetyistä ennalta arvaamattomista olosuhteista johtuvaa vuoden 2014 maksumäärärahojen 
lisätarvetta kompensoi merkittävässä määrin se, että maksumäärärahojen tarve on vastaavasti 
pienempi monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 myöhempinä vuosina. Juuri tämä kompensoiva 

                                                 
12  COM(2013) 521, 11.7.2013. 
13  COM(2013) 428, 18.6.2013. 
14  IP/14/219, 5.3.2014. 
15  Rahoituspäätökset C(2014) 2907 ja C(2014) 2906, 29.4.2014. Asiasta ilmoitettiin kyseisenä päivänä 

lehdistötiedotteella IP/14/501. 
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vaikutus tekee ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käytön tarkoituksenmukaiseksi 
tässä tapauksessa, sillä sen käyttäminen edellyttää kompensointia myöhempinä vuosina.  

Jäljempänä olevissa kohdissa esitetään ne ennakoimattomiin tilanteisiin liittyvät määrät, joita varten 
tässä lisätalousarvioesityksessä pyydetään lisää maksumäärärahoja, sekä pyydettyjen 
maksumäärärahojen yksityiskohtainen erittely budjettikohdittain. 

6.2 Otsake 1 a ⎯ Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 
Otsakkeen 1 a maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 282 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka 
rahoitetaan ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja jakautuu seuraavasti: 

                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen lisäys 
LTE:ssä nro 3 

Horisontti 2020  155 
08 02 01 01 Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan 

tutkimusneuvosto 
55 

08 02 02 02 Riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeihin 

10 

15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie toimet – Uusien taitojen ja innovaatioiden 
luominen 

90 

Erasmus+ 117 
15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen 

työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen 
117 

COSME 10 
02 02 02 Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin 

parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin  
10 

Yhteensä  282 

Horisontti 2020 
Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta pyydetty 155 miljoonan euron lisäys 
maksumäärärahoihin on tarpeen, jotta Horisontti 2020 -ohjelman menojen aikaistamisesta ja Euroopan 
investointirahaston (EIR) pääoman korotuksesta johtuvat lisämaksutarpeet voitaisiin kattaa. Vuosien 
2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevissa Euroopan parlamentin ja neuvoston välisissä 
neuvotteluissa päätettiin, että Marie Skłodowska-Curie -toimien ja Euroopan tutkimusneuvoston 
maksusitoumusmäärärahoista otetaan etupainotteisesti käyttöön 200 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina) vuoden 2014 talousarviossa. Maksumäärärahoihin pyydetyllä lisäyksellä varmistetaan näihin 
tutkimustoimiin tarvittava ennakkorahoitus. Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan lisäksi EIR:n 
pääoman korotusta, josta sovittiin maaliskuussa 2014 (ks. COSME-ohjelmaa koskeva kohta 
jäljempänä). 

Erasmus+ 

Kuten Horisontti 2020 -ohjelman tapauksessakin, maksumäärärahoihin tarvittava 117 miljoonan euron 
lisäys on suora seuraus vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä käytyjen neuvottelujen 
yhteydessä tehdystä päätöksestä aikaistaa ohjelman toteutusta (+130 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina vuoden 2011 hintoina), sillä sitoumusten ja maksujen välisen suhteen 
olisi pysyttävä samana (85 prosenttia). 

COSME 
Maksumäärärahoihin tarvittava 10 miljoonan euron lisäys on suora seuraus maaliskuussa 2014 
sovitusta EIR:n pääoman korottamisesta vuodesta 2014 lukien. Pääoman korotusta on rahoitettu 
COSME-ohjelmasta osoittamalla lisätalousarviossa nro 1/2014 tarkoitukseen 21,5 miljoonaa euroa 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja. Maksumäärärahoja tarvitaan lisää, jotta ohjelman 
täytäntöönpanoa voitaisiin jatkaa suunnitellusti siten, että EIR:n odottamattoman pääoman korotuksen 
vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. 
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6.3 Otsake 1 b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 
Otsakkeen 1 b maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 3 395 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka 
rahoitetaan ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja jakautuu seuraavasti: 

                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen lisäys 
LTE:ssä nro 3 

Koheesiopolitiikka 3 395 
04 06 01 Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja köyhyyden 

pahimpien muotojen lieventäminen unionissa 
99 

13 03 16 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun 
saattaminen – Lähentyminen 

2 401 

13 03 18 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun 
saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 

500 

13 03 19 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun 
saattaminen – Euroopan alueiden välinen yhteistyö  

395 

Yhteensä  3 395 

Maksamatta olevia maksupyyntöjä oli vuoden 2013 lopussa 23,4 miljardia euroa. Tämä on 
3,4 miljardia euroa enemmän kuin komission aiemmin arvioima enintään 20 miljardin euron 
enimmäismäärä. Maksurästien odotettua suurempi määrä johtuu siitä, että jäsenvaltiot esittivät vuonna 
2013 maksupyyntöjä 60,8 miljardin euron arvosta, kun vastaava summa vuonna 2012 oli 
50,6 miljardia euroa (+20 prosenttia). Vuoden 2013 maksupyynnöt vastasivat pääosin jäsenvaltioiden 
syyskuussa 2013 toimittamia ennusteita. Oli kuitenkin mahdotonta ennakoida, että jäsenvaltiot 
esittäisivät merkittävästi enemmän maksupyyntöjä vuonna 2013 ja erityisesti sen kahden viimeisen 
kuukauden aikana. Tämän vuoksi komissio pyytää vuosien 2007–2013 ohjelmien 
maksumäärärahoihin maltillista lisäystä, joka on samaa suuruusluokkaa kuin maksurästien 
odottamaton kasvu vuonna 2013.  

Maksurästien tilanne vuoden 2013 lopussa on kestämätön: niiden määrä vastaa yli puolta vuoden 2014 
talousarviossa vuosien 2007–2013 ohjelmia varten osoitettujen maksumäärärahojen 
kokonaismäärästä. Tilanne on erityisen hankala Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta, sillä 
sen 15,1 miljardin euron maksurästit vuoden 2013 lopussa vastaavat yli 56:ta prosenttia vuoden 2014 
hyväksytyssä talousarviossa osoitetuista määrärahoista (ESR:n ja koheesiorahaston vastaava luku on 
noin 40 prosenttia). Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 lisäys 
keskitetään EAKR:ään. Ehdotetun lisäyksen jälkeenkin maksurästit vastaavat yhä 44:ää prosenttia 
EAKR:n kokonaismäärärahoista. 

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 30. huhtikuuta 2014 esittämät tuoreet ennusteet ja vastaavien 
ennusteiden 11,8 prosentin virhetaso kahden viime vuoden aikana (kevään 2012 ja 2013 ennusteiden 
keskiarvo vuosikohtaisten erojen tasaamiseksi), voidaan ennakoida, että vuoden 2014 maksupyyntöjen 
summa on jopa 52 miljardia euroa (noin 5 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2014 hyväksytty 
talousarvio). Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2013 loppuun mennessä kertyneitä maksurästejä ei 
todennäköisesti pystytä kompensoimaan sillä, että maksupyyntöjä esitettäisiin vuonna 2014 
vähemmän suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tässä lisätalousarviossa ehdotettu lisäys 
mahdollistaisi pelkästään maksurästien määrän vakauttamisen vuoden 2014 loppuun mennessä. 
Maksurästien arvioitu määrä vuoden 2014 lopussa sisältää myös vaikutukset, jotka aiheutuvat kauden 
2007–2013 ohjelmien yhteisrahoitusosuuksien 10 prosentin korotuksen voimassaolon jatkamisesta 
joulukuun 2013 lopusta vuoteen 2016. Näiden vaikutusten otsakkeeseen 1 b arvioidaan olevan 
1 125 miljoonaa euroa vuonna 2014. Komissio ei kuitenkaan tässä vaiheessa varovaisuussyistä esitä 
yhteisrahoitusosuuksien korotukseen liittyvää maksumäärärahojen lisäystä otsakkeen 1 b osalta, sillä 
se haluaa ensin saada arvion maksurästien määrästä vuoden 2014 lopussa. 

Kun vuoden 2014 talousarvioesitystä laadittiin, oletettiin, että vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) määrärahat vuosina 2014–2020 olisivat 2,5 miljardia euroa 
(vuoden 2011 hintoina). Nyt on kuitenkin sovittu, että ESR:stä myönnetään vapaaehtoispohjalta lähes 
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1 miljardia euroa (vuoden 2011 hintoina) lisää. Kun tähän rahastoon sovelletaan 11 prosentin 
ennakkomaksuosuutta rakennerahastoihin sovellettavan 1 prosentin ennakkomaksun sijaan 
(1,5 prosenttia rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden tapauksessa), 
tämä lisää ennakkomaksujen nettomäärää 99 miljoonaa euroa vuonna 2014. Tämä summa esitetään 
otettavan ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta. Pyytäessään ainoastaan nettomäärän 
lisäystä komissio varautuu jo siihen, että osa FEAD-rahaston ennakkomaksujen lisäyksestä 
rahoitetaan vastaavilla säästöillä suhteessa ESR:n alkuperäisiin ennakkomaksuihin ottaen huomioon, 
että ESR:n määrärahat ovat vastaavasti pienemmät.  

6.4 Otsake 2 ⎯ Kestävä kasvu: luonnonvarat 
Otsakkeen 2 maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 100 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka 
rahoitetaan ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja jakautuu seuraavasti: 

                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen lisäys 
LTE:ssä nro 3 

Maaseudun kehittäminen 90 
05 04 05 01 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 

(maaseuturahasto) rahoitettavan maaseudun kehittämistoiminnan 
loppuun saattaminen – Maaseudun kehittämisohjelmat (2007–2013) 

90 

Euroopan kalatalousrahasto 10 
11 06 12 Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun 

saattaminen – Lähentymistavoite (2007–2013) 
10 

Yhteensä  100 

Maaseudun kehittäminen 
Komissio on helmikuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella ehdottanut, 
että rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden 
yhteisrahoitusosuuksien 10 prosentin korotuksen soveltamista jatketaan (COM(2013) 521, 11.7.2013). 
Asetuksen (EU) N:o 1310/201316 antamisen seurauksena maksumäärärahoihin tarvitaan 90 miljoonaa 
euroa lisää, jotta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimet voitaisiin saattaa 
päätökseen (vuosien 2007–2013 ohjelmat, budjettikohta 05 04 05 01). Kahta ensimmäistä 
vuosineljännestä koskevien, vuoden 2014 talousarviosta katettavien maksupyyntöjen määrä on lähes 
7,0 miljardia euroa eli noin kaksi kolmasosaa budjettikohdassa tällä hetkellä käytettävissä olevista 
määrärahoista. 

Euroopan kalatalousrahasto 
Vastaavasti komissio on helmikuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella 
ehdottanut, että rahoitusvakautensa osalta vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden 
yhteisrahoitusosuuksien 10 prosentin korotuksen soveltamista jatketaan (COM(2013) 428, 18.6.2013). 
Asetuksen (EU) N:o 335/201417 antamisen seurauksena maksumäärärahoihin tarvitaan 10 miljoonaa 
euroa lisää, jotta Euroopan kalatalousrahaston lähentymistavoitteen mukaiset toimenpiteet voitaisiin 
saattaa päätökseen (vuosien 2007–2013 ohjelmat, talousarvion momentti 11 06 12). Kuten edellä 
kohdassa 3.3 todetaan, uusien maksupyyntöjen määrän kasvu pahentaa tällä hetkellä käytettävissä 
olevien maksumäärärahojen vajetta, kun otetaan huomioon maksurästien erittäin suuri määrä vuoden 
2013 lopussa. 

6.5 Otsake 4 ⎯ Globaali Eurooppa 
Otsakkeen 4 maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 250 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka 
rahoitetaan ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja jakautuu seuraavasti: 

                                                 
16  EUVL L 347, 20.12.2013. 
17  EUVL L 103, 5.4.2014. 
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                                                                                        milj. euroa, luvut pyöristetty 

Budjetti-
kohta Nimike 

Maksumäärä-
rahojen lisäys 
LTE:ssä nro 3 

Euroopan naapuruusväline (ENI) 250 
21 03 02 01 Itäinen kumppanuus – Ihmisoikeudet ja liikkuvuus 210 
21 03 03 03 Tuki usean maan yhteistyölle unionin naapurialueilla 40 
Yhteensä  250 

Euroopan naapuruusväline (ENI) 
Komission ilmoittamaan Ukrainaa koskevaan tukipakettiin18 sisältyy ”valtiorakenteiden 
kehittämissopimus” budjettitukena, jonka määrä on 355 miljoonaa euroa19 ja jonka ensimmäinen erä, 
250 miljoonaa euroa, on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2014 ja toinen erä, 105 miljoonaa euroa, vuoden 
2015 puolivälissä. Tuen maksun edellytyksenä on edistyminen kyseiseen ajankohtaan mennessä 
seuraavilla osa-alueilla: korruption torjunta, julkishallinto, perustuslain uudistaminen ja 
vaalilainsäädäntö. Maksuaikataulu on siten paljon nopeampi kuin Euroopan naapuruusvälineestä 
annettavan perinteisen tuen tapauksessa, mistä syystä maksumäärärahoja tarvitaan lisää näiden 
sitoumusten kattamiseksi. Ukrainan tapahtumissa on kyse uudesta tilanteesta, jota ei voitu ennakoida 
vuoden 2014 talousarviota hyväksyttäessä. Talousarviosta 2. huhtikuuta 2014 käydyissä 
kolmikantaneuvotteluissa tunnustettiin, että EU:n määrätietoinen tuki maan vakauttamis- ja 
uudistuspyrkimyksille saattaa lisätä maksumäärärahojen tarvetta EU:n tämän vuoden talousarviossa. 

7. MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄTARVE BUDJETTIKOHDITTAIN 
Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien asianomaisten budjettikohtien osalta ne 
maksumäärärahoihin ehdotettujen muutosten yhteenlasketut määrät, jotka saadaan kohdentamalla 
varoja uudelleen tai siirtämällä niitä kohdentamattomasta liikkumavarasta ja/tai ennakoimattomiin 
menoihin varatusta liikkumavarasta: 

milj. euroa, luvut pyöristetty 
Maksumäärärahojen lisäys 

Budjetti-
kohta Nimike Talous-

arvio 
2014 

LTE nro 
3/2014 

Talous-
arvio 2014 

ja LTE 
nro 3/2014

Otsake 1 a 11 441 587 12 028 
02 02 02 Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen 

saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin  
67 10 77 

02 05 01 Maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-infrastruktuurien ja 
-palvelujen (Galileo) kehittäminen ja tarjoaminen vuoteen 2019 
mennessä 

668 70 738 

08 02 01 01 Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan 
tutkimusneuvosto 

20 55 75 

08 02 02 02 Riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeihin 

306 10 316 

08 02 51 Tutkimuksen edellisen puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma) 
loppuun saattaminen – EY:n epäsuorat toimet (2007–2013) 

2 568 50 2 618 

09 04 51 Aikaisempien tutkimuspuiteohjelmien loppuun saattaminen – 
Seitsemäs puiteohjelma (2007–2013) 

618 25 643 

14 02 01 Tulliliiton toiminnan tukeminen 11 7,5 19 
14 03 01 Verotuksen järjestelmien vahvistaminen 7 2,5 10 
15 02 01 01 Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen 

työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen 
794 202 996 

                                                 
18  IP/14/219, 5.3.2014. 
19  Rahoituspäätökset C(2014) 2907 ja C(2014) 2906, 29.4.2014.  Asiasta ilmoitettiin kyseisenä päivänä 

lehdistötiedotteella IP/14/501. 
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15 03 01 01 Marie Skłodowska-Curie toimet – Uusien taitojen ja 
innovaatioiden luominen 

57 90 147 

26 03 01 01 Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 14 10 24 
32 02 52 Talouden elpymistä edistävien energiahankkeiden loppuun 

saattaminen 
86 55 140 

Otsake 1 b 50 951 3 395 54 346 
04 06 01 Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja köyhyyden 

pahimpien muotojen lieventäminen unionissa 
306 99 405 

13 03 16 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun 
saattaminen – Lähentyminen 

21 544 2 401 23 945 

13 03 18 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun 
saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 

4 149 500 4 649 

13 03 19 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun 
saattaminen – Euroopan alueiden välinen yhteistyö  

1 107 395 1 502 

Otsake 2 56 459 106 56 565 
05 04 05 01 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 

(maaseuturahasto) rahoitettavan maaseudun kehittämistoiminnan 
loppuun saattaminen – Maaseudun kehittämisohjelmat (2007–
2013) 

10 330 90 10 420 

11 06 12 Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun 
saattaminen – Lähentymistavoite (2007–2013) 

319 75 394 

34 02 01 Unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 3 6 9 
40 02 41  Jaksotettuja määrärahoja koskeva varaus (liittyy budjettikohtaan 

11 03 01 – Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset) 
114 –65 49 

Otsake 4 6 191 651 6 842 
19 02 01 Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta 18 51 69 
21 02 51 02 Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa 226 19 245* 
21 02 51 03 Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa, Keski-Aasia ja Lähi-itä 

mukaan luettuina 
530 36 566* 

21 03 02 01 Itäinen kumppanuus – Ihmisoikeudet ja liikkuvuus 24 210 234 
21 03 03 03 Tuki usean maan yhteistyölle unionin naapurialueilla 10 40 50 
22 02 51 Entisen liittymistä valmistelevan (vuotta 2014 edeltävän) tuen 

saattaminen päätökseen 
690 45 735* 

23 02 01 Nopean, tehokkaan ja tarpeisiin perustuvan humanitaarisen avun 
ja elintarvikeavun toimittaminen 

748 250 998 

 Yhteensä  135 155 4 738 139 893 
* Kuten kohdassa 5.3 selitetään, näihin budjettikohtiin vuoden 2014 talousarviossa varattuja määrärahoja vähennettiin 
määrärahasiirrolla DEC 6 siirtämällä varoja tilapäisesti humanitaarisen avun budjettikohtaan. Tässä lisätalousarvioesityksessä nämä 
vuoden 2014 talousarvion määrärahat palautetaan asianomaisiin budjettikohtiin. 

Vuoden 2014 talousarvioon liittyvien maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelussa on havaittu 
merkittävä maksumäärärahavaje. Tutkittuaan kaikki mahdollisuudet varojen uudelleen 
kohdentamiseen komissio esittää maksumäärärahoihin 4,7 miljardin euron lisäystä, josta 4,0 miljardia 
euroa voidaan ottaa ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta. 

8. HENKILÖSTÖTAULUKOT: AST/SC-TEHTÄVÄRYHMÄ 
Virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, tarkistuksessa20, joka tuli voimaan 1. 
tammikuuta 2014, otettiin käyttöön uusi sihteerien ja virkailijoiden tehtäväryhmä (AST/SC), joka 
sisällytettiin vuoden 2014 talousarvion henkilöstötaulukoihin hallintovirkamiesten (AD) ja 
hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmien lisäksi. 

Kun uusi urarakenne otettiin käyttöön, komissio ilmoitti oikaisukirjelmässä nro 2/201421, että uusia 
virkoja/toimia täytetään asteittain vuodesta 2014 alkaen, koska tehtäväryhmässä AST/SC tarvittavien 
                                                 
20 EUVL L 287, 29.10.2013. 
21  COM(2013) 719, 16.10.2013. 
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virkojen/toimien määrästä ei ollut vielä saatavana luotettavaa arviota. Nyt kun tällaiset arviot 
komission, toimistojen/virastojen, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun AST-
virkojen/-toimien muuttamisesta vuonna 2014 AST/SC-viroiksi/-toimiksi on saatu, komissio ehdottaa, 
että toimielinten henkilöstötaulukoita mukautetaan seuraavasti:  

Henkilöstötaulukko Virkojen/toimien 
lukumäärä 

Alkuperäinen 
palkkaluokka 

Uusi 
palkkaluokka 

Julkaisutoimisto 2 AST 2 AST/SC 1 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) – vakinaiset virat 2 AST 1 AST/SC 1 
Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL) 3 AST 1 AST/SC 1 
Tutkimus ja innovointi – Epäsuorat toimet 4 AST 1 AST/SC 1 
Komission hallinto – väliaikaiset toimet 10 AST 4 AST/SC 4 
Komission hallinto – vakinaiset virat 50 AST 1 AST/SC 1 
Komission hallinto – vakinaiset virat 20 AST 1 AST/SC 2 
Komissio yhteensä 91 AST AST/SC 
    
Alueiden komitea 2 AST 2 AST/SC 2 
    
Euroopan tietosuojavaltuutettu 1 AST 1 AST/SC 1 

Esityksen mukaisesta virkojen/toimien muuntamisesta saatavat kokonaissäästöt ovat arviolta 0,38 
miljoonaa euroa, mikä vähentää vastaavasti otsakkeen 5 hallintomenoja. Vastaavat maksumäärärahat 
voidaan kohdentaa uudelleen ja maksusitoumusmäärärahat puolestaan vähennetään vastaavista 
talousarvion pääluokista. 
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9. TIIVISTELMÄTAULUKKO MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 

Talousarvio 2014  
(ml. LT nro 1 ja LTE nro 2/2014) 

Lisätalousarvioesitys nro 
3/2014 

Talousarvio 2014  
(ml. LT nro 1 ja LTE:t nro 2 ja 

3/2014) 

Otsake 

MSM MM MSM MM MSM MM 
1. Älykäs ja osallistava kasvu 63 986 340 779 62 392 787 058 3 981 700 000 63 986 340 779 66 374 487 058

Enimmäismäärä 63 973 000 000   63 973 000 000  
Liikkumavara 75 989 221   75 989 221  

1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky 

16 484 010 779 11 441 322 326 587 000 000 16 484 010 779 12 028 322 326

Enimmäismäärä 16 560 000 000   16 560 000 000  
Liikkumavara 75 989 221   75 989 221  

1 b  Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio 

47 502 330 000 50 951 464 732 3 394 700 000 47 502 330 000 54 346 164 732

Enimmäismäärä 47 413 000 000   47 413 000 000  
Liikkumavara –89 330 000   –89 330 000  
Joustoväline 89 330 000   89 330 000  

Liikkumavara 0   0  
2.  Kestävä kasvu: luonnonvarat 59 267 214 684 56 458 930 369 106 000 000 59 267 214 684 56 564 930 369

Enimmäismäärä 59 303 000 000   59 303 000 000
Liikkumavara 35 785 316   35 785 316

josta Euroopan maatalouden tukirahasto 
(maataloustukirahasto) – markkinoihin liittyvät 
menot ja suorat tuet 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Alaenimmäismäärä 44 130 000 000   44 130 000 000  
Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 

välillä siirretty nettomäärä 
351 900 000   351 900 000  

Liikkumavara     
3.  Turvallisuus ja kansalaisuus 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Enimmäismäärä 2 179 000 000   2 179 000 000  
Liikkumavara 7 001 268   7 001 268  

4.  Globaali Eurooppa 8 325 000 000 6 191 238 421 650 765 835 8 325 000 000 6 842 004 256
Enimmäismäärä 8 335 000 000   8 335 000 000  

Liikkumavara 10 000 000   10 000 000  
5.  Hallinto 8 405 144 376 8 406 017 176 –378 835 –378 835 8 404 765 541 8 405 638 341

Enimmäismäärä 8 721 000 000   8 721 000 000
Liikkumavara 315 855 624   316 234 459

josta toimielinten hallintomenot 6 798 019 733 6 798 892 533 –378 835 –378 835 6 797 640 898 6 798 513 698
Alaenimmäismäärä 7 056 000 000   7 056 000 000  

Liikkumavara 257 980 267   258 359 102  
6.  Korvaukset 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000

Enimmäismäärä 29 000 000   29 000 000  
Liikkumavara 400 000   400 000  

Yhteensä 142 184 298 571 135 154 613 000 –378 835 4 738 087 000 142 183 919 736 139 892 700 000
Enimmäismäärä 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000

Joustoväline 89 330 000  89 330 000  
Ennakoimattomiin menoihin varattu 

liikkumavara 
 4 026 700 000

Liikkumavara 445 031 429 711 387 000  445 410 264 0
 Erityisrahoitusvälineet 456 181 000 350 000 000  456 181 000 350 000 000

Kaikki yhteensä 142 640 479 571 135 504 613 000 –378 835 4 738 087 000 142 640 100 736 140 242 700 000
 


