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POLIITTINEN KATSAUS 

1. JOHDANTO

Vuoden 2004 talousarvioon eniten vaikuttaneita tekijöitä olivat erityisjärjestelyt, jotka 
johtuivat kymmenen uuden jäsenvaltion liittymisestä unioniin 1. toukokuuta 2004, ja 
toimintoperusteisen budjetointimenetelmän (ABB) ensimmäinen täysimittainen toteutus. 
Vuoden 2005 talousarviomenettelyyn vaikuttavat puolestaan eniten kesäkuun puolivälissä 
2004 pidettävät Euroopan parlamentin vaalit, joiden seurauksena parlamenttiin tulee monia 
uusia jäseniä, kymmenen uuden jäsenvaltion täysipainoinen osallistuminen neuvoston ja 
parlamentin äänestyksiin sekä uuden komission nimittäminen 1. marraskuuta 2004. 
Budjettineuvottelujen etenemiseen vaikuttavat myös vuoden 2006 jälkeistä rahoituskehystä 
koskeva keskustelu, jonka komissio käynnisti helmikuussa 20041, sekä mahdollinen uusi 
perustuslakisopimus, jonka Brysselissä 25.–26. maaliskuuta kokoontuneet Euroopan unionin 
johtajat sitoutuivat hyväksymään kesäkuun loppuun mennessä. 

1.1. Laajentuneen unionin talousarvio 

Budjettivallan käyttäjä hyväksyi vuoden 2004 talousarvion 15 jäsenvaltion osalta (EU-15) 
joulukuussa 2003. Samalla päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen ainoastaan laajentumista 
varten laadittavasta lisätalousarviosta, jonka periaatteet hyväksyttiin sovittelukokouksessa 
24. marraskuuta 2003. Kun laajentumiseen liittyvät menot sisältävä lisätalousarvio tulee 
voimaan 1. toukokuuta 2004, laajentunut unioni (EU-25) on täysin toimintakelpoinen heti 
liittymispäivämäärästä lähtien. 

Vuoden 2005 talousarvio on laadittu nyt 25 jäsenvaltiolle ja se perustuu vuotuisessa 
toimintastrategiassa asetettuihin painopisteisiin. 

1.2. Toimintoperusteinen budjetointi 

Vuoden 2005 talousarviomenettelyssä sovelletaan toista kertaa virallisesti toimintoperusteista 
budjetointia, kuten 1. tammikuuta 2003 voimaan tulleessa uudessa varainhoitoasetuksessa2

edellytetään. Menetelmä on otettu käyttöön vähitellen kolmen viime vuoden aikana ja samalla 
on lujitettu sen yhteyksiä toimintoperusteisen johtamisen muihin osa-alueisiin, kuten 
strategiseen suunnitteluun ja ohjelmasuunnitteluun. Vuoden 2005 talousarviomenettely on 
kuitenkin ensimmäinen, jossa sekä komission ehdotus että budjettivallan käyttäjän päätökset 
perustuvat yksinomaan ABB-rakenteeseen. Komissio kehittää edelleen alustavan 
talousarvioesityksen (ATE) liitteenä annettavia toimintoselvityksiä helpottaakseen 
kummankin budjettivaltaa käyttävän toimielimen työtä. Siksi kaikissa virallisissa vuoden 
2005 ATE:tä koskevissa asiakirjoissa käytetään ABB-nimikkeistöä. 

1 KOM(2004) 101 lopullinen. 

2 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). 
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1.3. Komission poliittiset painopisteet vuonna 2005 

Komissio antoi 25. helmikuuta 2004 neljännen kerran tiedonannon vuotuisesta 
toimintastrategiastaan (Annual Policy Strategy, APS). Tiedonanto koskee vuotta 2005.

Strategiapäätöksessä asetetaan seuraavan vuoden toiminnan poliittiset painopisteet, 
määritetään aloitteet, joiden avulla painopisteet voidaan toteuttaa, hyväksytään seuraavan 
vuoden talousarvion puitteet ja suuntaviivat sen varmistamiseksi, että painopisteiden ja 
aloitteiden toteuttamiseen saadaan tarvittavat resurssit, ja annetaan alustavaa monivuotista 
rahoitussuunnitelmaa koskevat suuntaviivat. Vuotuisessa toimintastrategiassa luodaan kehys 
alustavan talousarvioesityksen sekä pääosastojen ja yksiköiden toimintasuunnitelmien 
laadintatyölle. 

Unioni on kuitenkin vuonna 2005 poikkeuksellisessa tilanteessa. Vuosi 2005 on uuden 
komission ensimmäinen toimintavuosi ja ratkaiseva ajankohta tuleviin rahoitusnäkymiin 
liittyvien toimenpiteiden toteuttamista varten. Myös rakennerahastojen seuraavaa sukupolvea 
koskevat lainsäädäntöehdotukset on annettava vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuosi 2005 
on olennaisen tärkeä varmistettaessa juuri laajentuneen unionin asianmukainen toiminta, ja 
tämän tehtävän täyttämiseen on saatava riittävät resurssit. 

Vuotuista toimintastrategiaa koskevaa päätöstä laadittaessa on pidetty mielessä tarve 
varmistaa toiminnan kitkaton jatkuvuus komission vaihtuessa ja johdonmukaisuus vuoden 
2006 jälkeistä aikaa koskevien rahoitusnäkymien painopisteiden kanssa. Näin komissio on 
pyrkinyt turvaamaan vastuullaan olevien politiikan alojen jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden 
ja täyttämään institutionaaliset velvoitteensa. 

Käsitellessään politiikan painopisteitä komissio päätti näistä syistä, että vuoden 2005 
keskeinen toiminnallinen tavoite on laajentumisen onnistuminen ja Euroopan tulevaisuuden 
muovaaminen. APS-päätöksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että varmistetaan laajentuneen 
unionin moitteeton toiminta ja kaikkien politiikan alojen ja sääntöjen täysimääräinen 
soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Toiminnallisen tavoitteen lisäksi komissio on 
määrittänyt 25 jäsenvaltion unionille vuoden 2005 poliittiset painopisteet, jotka nivoutuvat 
edellisten vuosien tavoitteisiin. 

Komission keskeinen tavoite on antaa talouskasvulle lisävauhtia, joka perustuu entistä 
parempaan kilpailukykyyn ja koheesioon. Vakautta ja turvallisuutta koskeva tavoite 
säilytetään, ja pyritään parantamaan turvallisuutta ja Euroopan kansalaisuuden 
toteutumista; unionin uusi entistä vahvempi asema Euroopassa tuo mukanaan myös uusia
ulkoisia velvoitteita, jotka painottuvat unionin naapurimaihin.

1.3.1. Kilpailukyky ja koheesio 

Viime vuosikymmenen aikana unionin kasvuvauhti on hidastunut vain 2 prosenttiin. Samaan 
aikaan unioniin liittyy 10 uutta jäsenvaltiota, joiden osuus on 20 prosenttia sen väestöstä 
mutta vain 6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kun otetaan huomioon unionin viimeaikainen 
vaisu talouskehitys ja jatkuvasti perässä laahaava tuottavuus ja työllisyys, ja koska uusien 
jäsenvaltioiden integraation toivotaan onnistuvan täysimääräisesti, kasvun kääntäminen 
nousuun onkin komission tärkein poliittinen tavoite. Se pyritään saavuttamaan parantamalla 
jatkuvasti eurooppalaisen järjestelmän kilpailukykyä säilyttäen kuitenkin samalla vauraus, 
työllisyys, koheesio ja ympäristönsuojelu, jotka kuuluvat olennaisina osina kestävään 
kehitykseen. Makrotaloudellisen kehyksen vakaus, kasvua koskevan aloitteen täytäntöönpano 
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ja Lissabonin strategiaan sisältyviin rakenteellisiin uudistuksiin pyrkiminen ovat äärimmäisen 
tärkeitä näkökohtia. Tässä yhteydessä olennaista on laajentuneiden sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja yhteisön säännöstön täysimääräinen noudattaminen. 

Erityisesti on painotettava seuraavia alueita: 

— teollisuuspolitiikka sekä valmistus- että palveluteollisuuden osalta. Kaksi kolmasosaa 
bruttokansantuotteesta muodostuu palveluista ja useimmat unionissa luodut uudet 
työpaikat ovat palvelualoilla. Juuri niiden piirissä onkin parhaat mahdollisuudet parantaa 
tuottavuutta ja luoda uusia työpaikkoja, ja niiden avulla voidaan säilyttää vankka 
teollisuusperusta.

— Euroopan ja sen tärkeimpien kumppaneiden välisen kuilun kaventaminen tutkimukseen 
kohdistettujen toimien sekä osaamis- ja teknologiapääoman kehittämisen osalta (kyse on 
erityisesti tieto- ja viestintätekniikasta, tietoyhteiskunnasta, elinikäisestä oppimisesta ja 
Erasmus Mundus -ohjelmasta); 

— kuluttajien luottamuksen lujittaminen rajatylittävään liiketoimintaan ja sähköiseen 
kaupankäyntiin;

— erojen kaventaminen laajentuneessa unionissa: tälle perustan muodostava, toimiva 
koheesiopolitiikka on olennaisen tärkeä kurottaessa kuilua umpeen ja tuettaessa 
kasvumahdollisuuksien parantamista. 

Kilpailukyky ja koheesio: vuotta 2005 koskevat tärkeimmät aloitteet

Seuraavat aloitteet on valittu tärkeimmiksi: 

— Edistetään talouden parempaa hallintaa ja lujitetaan makrotaloudellisen ja verotustilanteen seurantakapasiteettia.

— Kehitetään kasvualoitteessa yksilöityjä pitkälle kehittyneitä hankkeita ja pannaan ne täytäntöön erityisesti Euroopan 
laajuisten verkkojen laajentamisen ja tutkimukseen kohdistettujen toimien sekä osaamis- ja teknologiapääoman 
kehittämisen avulla. 

— Laaditaan vuoden 2006 jälkeinen uusi sosiaalipoliittinen ohjelma. 

— Painotetaan valtiontukien valvontaa laajentuneessa unionissa. 

— Annetaan säädösehdotus, jolla lujitetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta tavarakaupassa. 

— Annetaan oikaisua koskeva ehdotus julkisten hankintojen alalla. 

— Asetetaan etusijalle palveluja koskevan direktiiviehdotuksen nopea käsittely lainsäädäntöön osallistuvissa toimielimissä ja 
tehostetaan kahdenvälisiä palvelualan neuvotteluja eurooppalaisten palveluyritysten pääsemiseksi kolmansien maiden 
markkinoille. 

— Laaditaan kolme rahoituspalveluja koskevaa lainsäädäntöehdotusta: selvitystoiminta (clearing and settlement), 
vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus sekä osakkeenomistajien oikeudet pörssinoteeratuissa yrityksissä. 

— Laaditaan laajentuneiden sisämarkkinoiden yritysverotusta koskevia lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
poistaa verotuksesta aiheutuvat rajatylittävän toiminnan esteet ja yksinkertaistaa arvonlisäveroa koskevia säännöksiä. 

— Laaditaan yhteisön sisäisiin siirtoihin ja julkisten hankintojen tarjousmenettelyyn liittyviä puolustusalan 
lainsäädäntöehdotuksia. 

— Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä, jotka tukevat alan uudenaikaistamista yhtenäistä 
ilmatilaa (Single Sky) koskevan aloitteen puitteissa. 

— Annetaan Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) vahvistettua rahoitusta koskeva ehdotus energian ja liikenteen osalta ja 
luodaan yhteisön takausväline, jolla mahdollistetaan käytännön hankkeita edistävien yksityisten ja julkisten investointien 
liikkuvuus. 

— Laaditaan ehdotuksia, jotka koskevat teollisuuspolitiikan ja muiden yhteisön politiikan alojen yhteensovittamista ja sitä, 
miten kyseiset politiikan alat voivat tukea kilpailukyvyn parantamista. Tarkastellaan perusteellisesti tieto- ja 
viestintätekniikka- sekä puolustus- ja raaka-ainesektoreita ja laaditaan niiden kilpailukyvyn parantamista koskevia 
käytännön toimenpide-ehdotuksia. 

— Laaditaan ehdotuksia tärkeimpiä teollisuudenaloja koskevan lainsäädännön parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi, mikä 
parantaa niiden kilpailukykyä (esim. autot, rakennusalan tuotteet, kosmetiikka), ja laaditaan ehdotuksia tietoyhteiskunnan 
toteutumista edistävän politiikan täytäntöönpanemiseksi ja tarkistamiseksi (sähköisen viestinnän sääntelykehys, eEurope-
aloite).

— Jatketaan yhteisten puitteiden valmistelutyötä Euroopan sopimusoikeuden alalla.  

— Annetaan ehdotuksia tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevaksi seitsemänneksi puiteohjelmaksi. 

— Edistetään Euroopan avaruusohjelmaa. 

— Annetaan kattavaa lähestymistapaa koskeva ehdotus, joka tähtää aihekohtaisiin ympäristönsuojelustrategioihin (ilmanlaatu, 
luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito, meriympäristö, kaupunkiympäristö) ja integroituihin ratkaisuihin 
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(lainsäädäntöehdotukset mukaan luettuina).

1.3.2. Turvallisuus ja Euroopan kansalaisuus 

Euroopan unionin on valvottava 6 000 kilometrin maarajaa ja 85 000 kilometrin merirajaa. 
Unionissa asuu yli 14 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista, ja vuosittain heitä tulee 
1,5 miljoonaa lisää. Lisäksi laajentuminen kasvattaa kulttuurien ja kansojen moninaisuutta ja 
synnyttää uuden haasteen: Euroopan kansalaisuus unionin uutena ulottuvuutena. 

Euroopan unionin alueen laajentuminen ja väestömäärän kasvu edellyttävät lisätyötä ja 
aiempaa tehokkaampaa koordinointia, koska uusia yhteisiä rajoja on valvottava, henkilöiden 
liikkuvuus kasvaa alueen sisällä ja heidän turvallisuutensa on varmistettava. Komissio on 
toteuttanut tällä alalla toimenpiteitä, joiden tavoitteena on luoda vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuva eurooppalainen alue Tampereella lokakuussa 1999 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti. Tämän strategian toinen vaihe 
alkaa vuonna 2005. 

Syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien ja Madridin tuhoisan pommihyökkäyksen 
seurauksena huoli terrorismista Euroopan unionissa kasvaa, mikä lisää entisestään tarvetta 
parantaa turvallisuutta. Tämä vahvistettiin Euroopan johtajien huippukokouksessa 25.–26. 
maaliskuuta 2004. Kokouksessa nimitettiin EU:n ensimmäinen terrorismintorjunnan 
koordinaattori ja päätettiin vakaasti tehostaa tiedustelutietojen jakamista. 

Euroopan unioniin vedotaan yhä useammin tuen saamiseksi tai jäsenvaltion tehtävien 
hoitamiseksi, kun on kyse yhteisön kansalaisten suojelemisesta sellaisilta yleiseurooppalaisen 
mittakaavan saavilta riskeiltä kuin luonnonkatastrofeilta, ympäristökriiseiltä tai 
tautiepidemioilta. Tätä tarkoitusta varten komissio hallinnoi useita suojelua, turvallisuutta, 
kansanterveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta, ennalta ehkäisyä ja valvontaa koskevia 
ohjelmia sekä solidaarisuus- ja kriisinhallintarahastoja. 

Vuodeksi 2005 ehdotetaan seuraavaa: 

— vahvistetaan Tampereen ohjelman mukaisesti kehitettävää vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvaa eurooppalaista aluetta, mikä edellyttää uusien säädösten antamista. 
Tärkeimmät kysymykset liittyvät turvapaikkaan, maahanmuuttoon sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin vastaiseen toimintaan; 

— korostetaan sitä, että kaikkien oikeutta suojeluun vahvistetaan (suojelu luonnon- tai 
ympäristökatastrofeilta edistämällä ja laajentamalla terveyteen ja ydinvoimaan liittyvää 
pelastuspalvelukapasiteettia laajentuneessa unionissa) ja että julkiset peruspalvelut ovat 
kaikkien saatavilla (terveyteen, elintarvikkeiden turvallisuuteen, koulutukseen, 
liikenteeseen, kuluttajansuojaan sekä puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön liittyvät 
palvelut);

— edistetään aloitteita, joilla lähennetään unionia ja sen kansalaisia toisiinsa. 
Turvallisuus ja Euroopan kansalaisuus: vuotta 2005 koskevat tärkeimmät aloitteet

Seuraavat aloitteet on valittu tärkeimmiksi: 

— Valmistellaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toinen vaihe (Euroopan pakolaisrahasto II mukaan luettuna). 

— Vahvistetaan yhteistä viisumikäytäntöä ja matkustusasiakirjojen turvallisuutta (biometriikka mukaan luettuna): pannaan 
täytäntöön viisumitietojärjestelmä (VIS) neuvoston hyväksyttyä asiaa koskevan säädöksen sekä koordinoidaan Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS II) luomista ja kehittämistä. 

— Vahvistetaan Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) asemaa ja kapasiteettia EU:n ylempien poliisiviranomaisten 
koulutuksessa erityisesti muuttamalla CEPOL Euroopan unionin elimeksi. 

— Perustetaan todellinen siviiliasioita koskeva Euroopan oikeusalue ja kehitetään siviili- ja kauppaoikeutta koskevaa 
Euroopan oikeudellista verkostoa.  
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— Perustetaan todellinen rikosasioita koskeva Euroopan oikeusalue, sovitaan yhteisistä rikosten määritelmistä ja vakavien 
rikosten seuraamuksista sekä kehitetään ”tuomarien Erasmus-ohjelmaa”. 

— Aloitetaan huumeita koskeva uusi toimintaohjelma. 

— Aloitetaan toimia, jotka koskevat kansalaisten sähköisen identiteetin hallinnointia ja joiden avulla puututaan 
tietoyhteiskunnan tekniikan todennäköiseen tunkeutumiseen yksityisyyden, luottamuksellisuuden ja intimiteetin alueelle. 

— Annetaan ehdotus kaksikäyttötuotteiden kaupan valvontaan liittyvän neuvoston asetuksen muuttamisesta, jotta 
varmistetaan sen tehokkuus laajentuneessa unionissa. 

— Tehostetaan valvontaa laajentuneen unionin ulkorajoilla. 

— Edistetään turvallisuustutkimusta koskevia toimenpiteitä (tavoitteena kokonaisen ohjelman laatiminen yhteisön 
turvallisuuden lujittamiseksi tutkimuksen ja tekniikan avulla). 

— Parannetaan meriturvallisuutta valvomalla, että tankkien tyhjentämistä merellä koskevaa kieltoa noudatetaan. 

— Annetaan säädösehdotus kuluttajille tarjottavien palvelujen turvallisuuteen liittyvästä yhteisön kehyksestä. 

— Laajennetaan terveystietojärjestelmiä, yhdenmukaistetaan tautiuhkaan varautumista ja sovelletaan vakiomenettelyjä 
varhaisvaroitusjärjestelmissä. 

— Varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus ja kasvinsuojeluvalvonta sekä maahantuotujen eläinten terveyden ja 
maahantuotujen elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden yhdenmukainen tarkastaminen. 

— Varmistetaan kemiallisten ja biologisten saastumistekijöiden testausta ja valvontaa koskeva yhdenmukainen 
lähestymistapa yhteisön vertailulaboratorioiden verkoston avulla. 

— Pannaan täytäntöön rehujen pakkausmerkintöjä koskeva uusi kehys ja laajennetaan elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea 
tietojenvaihtojärjestelmä EU:n ulkopuolisiin maihin. 

— Muutetaan televisio ilman rajoja -direktiiviä. 

— Neuvotellaan Unescon puitteissa kulttuurin monimuotoisuutta koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta. 

1.3.3. Ulkoinen vastuu: naapuruus ja kumppanuus 

Laajentumisen jälkeen Euroopan unionin entistä laajempi alue ja uudet ulkorajat edellyttävät 
eteläisiä ja itäisiä naapurimaita koskevan vakaan ja kattavan poliittisen kehyksen 
käyttöönottoa. Kun laajentuminen on toteutunut, kyseisten lähialueiden vaurauden ja 
vakauden saavuttamisesta tulee keskeinen ulkoinen tavoite. 

Näistä syistä komissio aikoo ottaa käyttöön EU:n uuden naapuruuspolitiikan ja edistää 
alueiden välistä yhteistyötä. Uuden politiikan kohteena ovat ne EU:n naapurimaat, jotka eivät 
ole ehdokkaina unionin jäseniksi (poikkeuksena Länsi-Balkanin maat). Komissio esittää vielä 
ennen kesätaukoa politiikkaa tukevia säädösehdotuksia mm. uudesta naapuruuspolitiikan 
välineestä. 

Länsi-Balkanin maiden osalta vakautus- ja assosiaatioprosessi on edelleen politiikan 
kulmakivenä. 

Komissio pyrkii ulkoisessa toiminnassaan saavuttamaan vuonna 2005 myös seuraavat 
tavoitteet: 

— tuetaan meneillään olevan laajentumisprosessin saattamista loppuun, minkä jälkeen 
valmistellaan Romanian ja Bulgarian liittymistä yhteisöön. Vuonna 2004 tehtyjen 
päätösten mukaisesti komissio jatkaa lisäksi Turkin liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanoa ja saattaa myös käynnistää aktiivisen neuvotteluvaiheen Kroatian kanssa; 

— laajentunut unioni voi ja sen pitääkin ottaa laajempaa globaalia vastuuta. Komission 
odotetaan ottavan aiempaa tärkeämmän roolin kestävän kehityksen edistäjänä Euroopan 
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, mukaan luettuna vuosituhannen kehitystavoitteet, 
joita on tarpeen tarkistaa vuonna 2005. EU:n yhdennetty kauppapolitiikka ja sen 
elintärkeä asema kehityksen edistäjänä edellyttävät sen ottavan laajempaa vastuuta 
monenvälisestä hallintotavasta; 

— EU:n laajentuminen on suoraan sidoksissa suurempaan kansainväliseen vastuuseen ja 
edellyttää entistä johdonmukaisempaa ulkoista toimintaa kaikkia käytettävissä olevia 
välineitä hyödyntäen. Näin unionin on helpompi kohdata haasteet ja uhat, jotka on esitetty 
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muun muassa Euroopan turvallisuusstrategiassa3. Johdonmukaisuuteen kuuluu 
asianmukaisten siviili- ja sotilaallisia keinoja yhdistävien kriisinhallintavalmiuksien 
luominen. Samalla on huolehdittava siitä, että humanitaarinen apu on edelleenkin 
politiikasta riippumatonta. 

Ulkoinen vastuu: naapuruus ja kumppanuus: vuotta 2005 koskevat tärkeimmät aloitteet

Seuraavat aloitteet on valittu tärkeimmiksi: 

— Erityisesti painotetaan Länsi-Balkanin maita koskevaa vakautus- ja assosiaatioprosessia. Vahvistetaan alueen maiden 
talouden seuranta- ja ohjantavalmiuksia.  

— Siirrytään keväällä 2004 annettavien suuntaviivojen mukaisesti naapuruuspolitiikan aktiiviseen vaiheeseen erityisesti 
useita kyseisiä maita koskevien toimintasuunnitelmien avulla ja yhteisten arvojen, erityisesti demokratian, 
ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja vähemmistöjen kunnioittamisen pohjalta. Luodaan tuottavampi kauppaa ja 
investointeja koskeva kehys, joka sisältää alueelliset alkuperäsäännöt. Tehostetaan alueen talouden seurantaa. Lujitetaan 
sääntelyä koskevaa vuoropuhelua ja edistetään vaatimustenmukaisuuden arviointia ja teollisuustuotteiden hyväksymistä 
koskevien sopimusten (ACAAS) kehittämistä. Laajennetaan pienyrityksiä koskevan peruskirjan soveltamista kyseisiin 
maihin. 

— Laajennetaan energian ja liikenteen sisämarkkinat Balkanin ja Välimeren alueen maihin. 

— Edistetään neljän yhteisen alueen luomista Venäjän kanssa (yhteinen talousalue, yhteinen vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuva alue, yhteistyölle ulkoisen turvallisuuden alalla perustuva yhteinen alue sekä kulttuuriset näkökohdat 
sisältävä tutkimusta ja koulutusta koskeva alue) kehittämällä yhteinen toimintasuunnitelma, joka kattaa myös energiaa 
koskevat kysymykset. Tämä työ edellyttää perustakseen jatkuvaa ja määrätietoista yhteistyötä tietyillä aloilla (esim. 
tullilainsäädännön lähentäminen). 

— Saatetaan päätökseen Mercosurin kanssa käytävät kauppaneuvottelut. 

— Vahvistetaan unionin suhteita Persianlahden maihin, erityisesti Iraniin, ja pyritään saattamaan päätökseen Persianlahden 
yhteistyöneuvoston kanssa käytävät neuvottelut. 

— Varmistetaan unionin osuus Irakin jälleenrakennusprosessissa. 

— Jatketaan kansainvälisiä kalastussopimuksia ja pannaan ne täytäntöön. 

— Tarkistetaan ja lisätään unionin osuutta vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.  

— Tuetaan Afrikan maiden pyrkimyksiä varmistaa mantereensa rauha ja vakaus sekä käynnistää Afrikan rauhanrahaston 
toiminta. 

— Käynnistetään vesialan EU-väline (Water Facility) Johannesburgin huippukokouksessa 2002 ehdotetun EU:n vesialoitteen 
toteuttamiseksi. 

— Lujitetaan EU:n asemaa tärkeimpien toimijoiden joukossa tietoyhteiskuntaa käsittelevässä YK:n toisessa 
huippukokouksessa, joka pidetään Tunisissa marraskuussa 2005. 

— Esitetään neuvostolle nopean toiminnan järjestelmää koskeva tarkistettu asetus, jonka tarkoituksena on tehdä järjestelmästä 
entistä tehokkaampi kriisitilanteissa. Lisätään Euroopan valmiuksia torjua joukkotuhoaseita ja tuhota konfliktin jälkeen 
tavanomaisten aseiden varastoja. 

— Paremman kansainvälisen hallintotavan edistämiseksi tuetaan sääntelyä koskevaa vuoropuhelua rahamarkkinoiden, 
tietosuojan ja ammatillisen pätevyyden aloilla.

2. 1. RAHOITUSKEHYS

2.1. Vuoden 2005 talousarvion rahoitusnäkymät 

Kauden 2000–2006 rahoitusnäkymät, jotka sisältyvät talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn 
toimielinten sopimukseen4, ovat yhteispäätösmenettelyssä vahvistettujen oikeusperustojen 
mukaisten rahoitussuositusten ohella tärkein vertailukohta talousarviomenettelyssä. 
Rahoitusnäkymien mukaisten enimmäismäärien noudattaminen kussakin otsakkeessa, jotka 
vastaavat suurimpia menoluokkia, on ehdottoman tärkeää.  Enimmäismääriin sisältyvät 
marginaalit muodostavat tärkeimmän liikkumavaran, jonka avulla voidaan rahoittaa 
talousarviomenettelyn tai talousarvion toteuttamisen aikana ilmaantuvia ennakoimattomia 
tapahtumia. Tässä osuudessa esitellään ja käsitellään rahoitusnäkymiin liittyviä lukuja. 

3 Eurooppa-neuvosto hyväksyi turvallisuusstrategian joulukuussa 2003. 

4 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. 
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Rahoitusnäkymien enimmäismäärät esitetään vuoden 1999 hintoina, minkä vuoksi ne on 
muunnettava nykyhinnoiksi deflaattorien avulla toimielinten välisen sopimuksen5 15 kohdan 
mukaisesti. Komissio tekee tämän teknisen mukautuksen vuosittain ennen 
talousarviomenettelyä, tuoreimpien taloudellisten ennusteiden pohjalta. Vuotta 2005 koskevan 
menettelyn osalta mukautus tehtiin joulukuussa 20036, ja siinä käytettiin pienempää 
deflaattoria.Tuloksena on enimmäismäärien merkittävä pieneneminen nykyhintoina 
ilmaistuna erityisesti rahoitusnäkymien otsakkeessa 3 (134 milj. euroa), 4 (76 milj. euroa) ja 5 
(94 milj. euroa). 

Taulukot, joihin on koottu sekä maksusitoumusmäärärahoja että maksumäärärahoja koskevat 
numerotiedot rahoitusnäkymien otsakkeiden mukaan jaoteltuna, esitetään numerotietoja 
koskevassa liitteessä. 

Otsakkeen 1 ”Maatalous” alaotsakkeen 1a enimmäismäärä on 44 598 miljoonaa euroa eli 
4,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004 ja alaotsakkeen 1b enimmäismäärä 6 841 
miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. 

Rakennetoimien (otsake 2) määrärahoja jäi vuonna 2000 käyttämättä, minkä vuoksi 6 153 
miljoonaa euroa otettiin uudelleen talousarvioon. Tätä määrää ei sidottu vuonna 2000, vaan se 
otettiin uudelleen talousarvioon ja jaettiin vuosille 2002–2006. Rahoitusnäkymiä mukautettiin 
budjettivallan käyttäjän toukokuussa 2001 tekemällä päätöksellä siten, että vuoden 2005 
enimmäismäärään lisättiin 1 395 miljoonaa euroa Berliinissä sovittuun enimmäismäärään 
nähden.

Vuoden 2005 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä on siis nyt 42 411 miljoonaa 
euroa. Tästä on osoitettu koheesiorahastolle 5 194 miljoonaa euroa (12 % kokonaismäärästä). 
Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyville maille on osoitettu kaikkiaan 7 749 
miljoonaa euroa, josta 2 394 miljoonaa euroa (31 %) koheesiorahastolle. Uusien 
jäsenvaltioiden suhteellinen osuus koheesiorahaston määrärahoista on siis hieman korkeampi 
kuin EU-15:n osuus. 

Kun otetaan huomioon vuotta 2005 koskeva rahoitusnäkymien tekninen mukautus, sisäisten 
politiikkojen (otsake 3) enimmäismäärä kasvaa nimellisesti 290 miljoonalla eurolla eli 
+3,3 prosenttia. Lisäys on kuitenkin huomattavasti (134 milj. euroa) pienempi kuin viime 
budjettimenettelyn yhteydessä esitetyt ennusteet, joiden pohjalta yhteispäätösmenettelyyn 
perustuvien ohjelmien kokonaismäärärahoja mukautettiin laajentumista silmällä pitäen. Siksi 
komissio mukautti rahoitussuunnitelmaansa voidakseen ottaa huomioon nykyisten 
politiikkojen ja ohjelmien laajentamisesta uusiin jäsenvaltioihin tehdyt päätökset ja 
Kööpenhaminassa hyväksytyt kolme uutta ohjelmaa: ydinturvallisuutta koskeva ohjelma 
uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevien ydinlaitosten käytöstä poistamiseksi; instituutioiden 
kehittämiseen tarkoitettu järjestelmä, jonka tarkoituksena on lisätä uusien jäsenvaltioiden 

5 Toimielinten välinen sopimus, tehty 6. toukokuuta 1999, talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta, EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. 
Otsakkeen 1 ylärajan ja otsakkeessa 2 olevan rakennerahastoja koskevan luvun osalta 
sovelletaan deflaattoria, joka on 2 prosenttia vuotta kohti. Kaikkien muiden otsakkeiden 
ylärajoihin sovelletaan BKTL-deflaattoria. 

6 KOM(2003) 785. 
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hallinnon kapasiteettia niiden vastuualueeseen kuuluvien yhteisön politiikkojen ja ohjelmien 
asianmukaista hallinnointia varten; ja Schengen-järjestely, jonka tarkoituksena on auttaa niitä 
saavuttamaan Schengenin sopimuksen vaatima rajavalvonnan taso. 

Ulkoisten toimien (otsake 4) enimmäismäärä on 5 119 miljoonaa euroa, missä on lisäystä 
1 prosentti vuoteen 2004 verrattuna.

Hallintomenojen (otsake 5) enimmäismäärä on 6 185 miljoonaa euroa (tai 6 360 milj. euroa, 
kun mukaan lasketaan 175 milj. euroa henkilöstön eläkemaksuja), mikä on 3,4 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2004. Osan lisäyksestä selittää laajentumisesta johtuva 
enimmäismäärän reaalikasvu. 

Otsakkeessa 6 (varaukset) osoitetaan sekä hätäapuvaraukseen että takuuvaraukseen 223 
miljoonaa euroa rahoitusnäkymien mukaisesti. 

Liittymistä edeltävän strategian (otsake 7) enimmäismäärä on 3 472 miljoonaa euroa, eli 
lisäystä on 7,1 prosenttia. 

Korvausten (otsake 8) enimmäismäärä puolestaan pienenee 1 410 miljoonasta 1 305 
miljoonaan euroon. 

Kaikkien maksumäärärahojen enimmäismäärä vuonna 2005 on 114 235 miljoonaa euroa 
eli noin 1,08 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:sta. 

2.2. 1.2. Sitoumusten kokonaiskasvu ja käytettävissä oleva liikkumavara 

Kuten asianomaisesta taulukosta käy ilmi, maksusitoumusten kokonaismäärä on 
117 213,5 miljoonaa euroa, mikä on 5,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2004 
talousarviossa. Pakolliset menot lisääntyvät 8,2 prosenttia ja ei-pakolliset menot 3,3 
prosenttia.

Maatalouteen (otsake 1) komissio esittää otettavaksi 50 675 miljoonaa euroa, mikä on 
8,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Lisäys johtuu ennen muuta maatalousmenojen 
kasvusta 43 834 miljoonaan euroon (+8,9 %), sillä maaseudun kehittämisen menot lisääntyvät 
vain 4,7 prosenttia, mikä vastaa alaotsakkeen 1b enimmäismäärän korotusta. Otsakkeeseen 1 
jää näin ollen 764 miljoonan euron käytettävissä oleva marginaali. 

Rakennerahastojen enimmäismäärä ja menot vuonna 2005 ovat noin 3,3 prosenttia 
korkeammat kuin vuonna 2004. Merkittävä osa lisäyksestä johtuu siitä, että uusille 
jäsenvaltioille osoitetut rakennerahasto-ohjelmia koskevat maksusitoumusmäärärahat 
lisääntyvät noin 40 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. Nykyisten jäsenvaltioiden osalta 
rakennerahastojen määrärahat lisääntyvät 1,1 prosenttia.

Sen sijaan koheesiorahaston menot supistuvat vuoteen 2004 verrattuna sekä nykyisten että 
uusien jäsenvaltioiden osalta. Uusien jäsenvaltioiden osalta tämä perustuu Kööpenhaminassa 
tehtyyn sopimukseen. Nykyisten jäsenvaltioiden osalta määrärahat supistuvat hieman 
Berliinissä sovitusta enimmäismäärästä sen vuoksi, että Irlanti ei ole enää oikeutettu 
koheesiorahastosta myönnettävään tukeen koheesiorahaston perustamisesta annetun 
neuvoston asetuksen N:o 1164/1994 2 artiklassa säädetyn puoliväliarvioinnin perusteella 
(KOM(2004) 191, 24.3.2004). 
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Koska Irlanti ei ole enää oikeutettu koheesiorahastosta myönnettävään tukeen, 
koheesiorahaston määrärahat vähenevät 55 miljoonalla eurolla (vuoden 1999 hintoina, 
ks. KOM(2004) 191). Vuoden 2005 hintoina vähennys on noin 62 miljoonaa euroa. 
Tämän vuoksi koheesiorahastoon vuodeksi 2005 budjetoituun määrään jää tämän 
suuruinen marginaali rahoitusnäkymien enimmäismäärään nähden. 

Vuoden 2005 ATE:ssä esitetään myös, että EU-10:n määrärahat perustuisivat suoraan 
liittymisneuvotteluissa sovittuun tarkkaan määrään, joka on 7 748 991 718 euroa 
(vuoden 2005 hintoina). Rahoitusnäkymien määrät on kuitenkin ollut tapana pyöristää 
täysiin miljooniin. Tarkan summan ottaminen talousarvioon jättää siten 
rahoitusnäkymiin nähden pienen, luonteeltaan pelkästään teknisen lisämarginaalin. 

Sisäisiin politiikkoihin (otsake 3) ehdotetut menot lisääntyvät vuoden 2004 talousarvioon 
nähden maksusitoumusmäärärahoina ilmaistuna 254 miljoonaa euroa (vuonna 2004 niitä oli 
8 705 milj. euroa, ja vuodeksi 2005 ehdotettu määrä on 8 959 milj. euroa), eli +2,9 prosenttia. 
Pääpaino on Lissabonin strategiassa esitetyillä keskeisillä toimenpiteillä, jotka koskevat mm. 
pk-yrityksiä. Marginaaliksi saadaan näin 53,4 miljoonaa euroa. Koska otsakkeen 3 
enimmäismäärä (134 milj. euroa) on pienempi kuin vuotta 2004 koskevaan tekniseen 
mukautukseen perustuva ennuste, komission oli supistettava menoja voimakkaasti (113 milj. 
eurolla rahoitussuunnitelmaan verrattuna) voidakseen esittää budjettivallan käyttäjälle 
marginaalin, jonka perusteella tämä voi lisätä menoja tai osoittaa varoja uusiin menoihin, 
erityisesti pilotti- ja valmisteluhankkeisiin. 

Otsakkeen 4 (ulkoiset toimet) maksusitoumusmäärärahoihin (5 234 milj. euroa) sisältyy 
1,1 prosentin lisäys (57,5 milj. euroa) vuoden 2004 talousarvioon verrattuna. Määrä on 115 
miljoonaa euroa suurempi kuin rahoitusnäkymien enimmäismäärä. Siksi komissio ehdottaa 
joustovälineen käyttöön ottamista, jotta voidaan edelleen tukea vakauttamista, demokratian 
palauttamista ja jälleenrakennusprosessia Irakissa, mitä ei ollut otettu huomioon 
alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa. 

Otsakkeen 5 (hallintomenot) määrärahat lisääntyvät kaikkien toimielinten osalta 
3,9 prosenttia. Toimielinten esittämien arvioiden mukaan lisäyksen ansiosta on mahdollista 
pitäytyä hallintomenojen enimmäismäärässä. Se onnistuu, koska kaikki pääsihteeristöt uusivat 
rahoitussuunnitelmansa maaliskuussa 2004 esitetyn päivitetyn raportin pohjalta. ATE:n 
valmistelun yhteydessä on löytynyt muitakin säästökohteita. 

Otsakkeen 6 (varaukset) kumpikin rahoitusväline yltää täsmälleen rahoitusnäkymien 
mukaiseen enimmäismäärään. 

Otsakkeeseen 7 (liittymistä valmisteleva tuki) esitetään 1 856 miljoonan euron 
kokonaismäärää Bulgarian, Romanian ja Turkin jäsenyysvalmisteluihin. Siinä on lisäystä 
7,1 prosenttia vuoden 2004 talousarvioon verrattuna. 

2.3. 1.4. Maksumäärärahat ja maksattamatta olevat sitoumukset (RAL) 

Ehdotukseen vuoden 2005 ATE:ksi sisältyy 109 539 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoja, mikä on 9,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004, kuten liitteenä 
olevasta taulukosta käy ilmi. Tämä on 1,03 prosenttia bruttokansantulosta, mikä jättää 4,7 
miljardin euron marginaalin nykyisten rahoitusnäkymien mukaiseen enimmäismäärään 
(1,08 %). Maksumäärärahaesitystä laadittaessa on seurattu tarkasti kahta asiaa: vuoden 2005 
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maksusitoumusmäärärahoja, jotka maksatetaan vuoden 2005 aikana, ja maksattamatta olevia 
aikaisempia sitoumuksia (RAL), jotka maksatetaan saman vuoden aikana. 

Maksumäärärahojen kasvu on tänä vuonna suurempi ei-pakollisten menojen osalta (+11 %), 
sillä pakollisten menojen kasvu on vain 8,2 prosenttia. 

Määrärahat lisääntyvät tänä vuonna merkittävästi laajentumisen vuoksi erityisesti 
otsakkeessa 1 (+2 131 milj. euroa) ja 2 (+1 914 milj. euroa). Laajentumisesta johtuva 
kokonaislisäys on 3,8 miljardia euroa eli lähes puolet maksumäärärahojen 
kokonaislisäyksestä.

Maatalouden alalla lisääntyvät eniten maaseudun kehittämisen määrärahat (+15,3 %), ja 
huomattavasti myös maatalousmenot (+8,9 %). Tämä ei kuitenkaan johdu yksinomaan 
laajentumisesta, vaan myös euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssista. Vuoden 2005 
alustavan talousarvioesityksen (ATE) luvut perustuvat euron ja dollarin vaihtokurssiin vuoden 
2004 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana (1 EUR = 1,25 USD) talousarvion 
kurinalaisuudesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000 8 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Vuonna 2004 käytettyyn vaihtokurssiin verrattuna (1 EUR = 1,12 USD) euro on 
siis vahvistunut 0,13 dollaria, mikä merkitsee sitä, että lisämäärärahoja tarvitaan 240 
miljoonaa euroa erityisesti viljan, sokerin ja puuvillan alalla. Toisaalta taas 4,42 miljardin 
euron lisäyksestä (+9,7 %) vuoteen 2004 verrattuna lähes puolet (2,1 mrd. euroa) johtuu 
laajentumisen seurauksista, kuten seuraavassa taulukossa esitetään. Lisäksi yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistuksen nettokustannukset ovat 1,3 miljardia euroa vuonna 2005. 
Jäljelle jäävä osa EU-15:n määrärahojen lisäyksestä selittyy suurelta osin paluusta 
tavanomaisiin markkinaolosuhteisiin. 

(miljoonaa euroa) 
Talousarvio 2004 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004

MSM MM MSM MM MSM MM

EU-25 46 781 45 693 50 675 50 114 3 894 4 421

EU-15 44 761 44 761 47 050 47 051 2 289 2 290

EU-10 2 020 932 3 625 3 063 1 605 2 131

1a markkinatukitoimet 287 287 300 300 13 13

1 a suorat tuet 0 0 1 394 1 394 1 394 1 394

1b 1 733 645 1 931 1 369 198 724

Otsakkeen 2 maksumäärärahat vuonna 2005 ovat 35 396 miljoonaa euroa. Määrät liittyvät 
rakenne- ja koheesiorahastoon ja sekä nykyisiin (EU-15) että uusiin (EU-10) jäsenvaltioihin. 
Määrärahojen huomattava kasvu selittyy helposti, kun tarkastellaan sen jakautumista EU-15:n 
ja EU-10:n välillä. EU-15:n maksumäärärahojen kokonaismäärä on 31 662 miljoonaa euroa, 
kun se vuonna 2004 oli 28 962 miljoonaa euroa (+9,2 %). EU-10:n maksumäärärahat ovat 
3 774 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2004 olivat 1 859,9 miljoonaa euroa, eli lisäystä on 
102,9 prosenttia. 

Seuraava taulukko osoittaa selkeästi laajentumisen vaikutuksen otsakkeen 2 
maksumäärärahoihin. 

(euroa) 
TALOUSARVIO 2004 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004 Lisäys 2005/2004

MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM

Rakennerahasto ja muut rakennetoimet

EU25 35 353 000 000 28 022 302 882 37 246 564 454 32 390 527 705 1 893 564 454 4 368 224 823 5,4% 15,6%

EU15 31 541 000 000 26 320 302 882 31 892 000 000 29 297 527 705 351 000 000 2 977 224 823 1,1% 11,3%
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EU10 3 812 000 000 1 702 000 000 5 354 564 454 3 093 000 000 1 542 564 454 1 391 000 000 40,5% 81,7%

Koheesiorahasto

EU25 5 682 000 000 2 800 000 000 5 131 932 989 3 005 500 000 -550 067 011 205 500 000 -9,7% 7,3%

EU15 2 785 000 000 2 642 100 000 2 737 505 725 2 334 500 000 -47 494 275 -307 600 000 -1,7% -11,6%

EU10 2 897 000 000 157 900 000 2 394 427 264 671 000 000 -502 572 736 513 100 000 -17,3% 324,9%

Otsake 2 yhteensä

EU25 41 035 000 000 30 822 302 882 42 378 497 443 35 396 027 705 1 343 497 443 4 573 724 823 3,3% 14,8%

EU15 34 326 000 000 28 962 402 882 34 629 505 725 31 632 027 705 303 505 725 2 669 624 823 0,9% 9,2%

EU10 6 709 000 000 1 859 900 000 7 748 991 718 3 764 000 000 1 039 991 718 1 904 100 000 15,5% 102,4%

Otsakkeen 3 (sisäiset politiikat) maksumäärärahat lisääntyvät 218 miljoonaa euroa eli 
2,9 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. On kuitenkin syytä muistaa, että tämä merkitsee 
tasaantumista verrattuna viime vuoden voimakkaaseen kasvuun (+20,9 %), joka johtui 
laajentumisvalmisteluista (Schengen-järjestely, ydinlaitosten käytöstä poistaminen ja 
ydinjätehuolto sekä siirtymäkauden järjestelyjen määrärahat). Nämä lisääntyvät vain hieman, 
yhteensä 63 miljoonaa euroa. 

Liittymisen valmistelun maksumäärärahatarpeeksi arvioidaan 3 179,9 miljoonaa euroa, mikä 
on 11,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Tämä liittyy lähinnä Sapardin sekä Turkkia ja 
Ispaa koskevien ohjelmien yhteydessä tehtyjen aiempien sitoumusten maksattamiseen. Uusille 
jäsenvaltioille annettavaan, asteittain vähenevään liittymistä valmistelevaan tukeen esitetään 
1 532 miljoonaa euroa (Sapard=290, Ispa=500 ja Phare=742), mihin on lisättävä 21 miljoonaa 
euroa Kyprosta ja Maltaa varten. 

Sitä vastoin uusille jäsenvaltioille maksettava kompensaatio pienenee 105 miljoonalla 
eurolla.

Määrärahojen kokonaislisäyksestä yhteensä yli 5,9 miljardia euroa selittyy 
maksumäärärahoilla, jotka on tarkoitettu kattamaan unionin sitoumukset uusia jäsenvaltioita 
kohtaan (+3,9 mrd. euroa), ehdokasmaita kohtaan (+0,5 mrd. euroa), dollarin vaihtokurssin 
vaikutukset (+0,24 mrd. euroa) ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen nettokustannukset 
(+1,3 mrd. euroa). Menoja kasvattavat myös otsakkeessa 2 EU-15:n maksumäärärahojen 
välttämättömät lisäykset (+2,7 mrd. euroa) ja otsakkeessa 1 paluu normaalitilanteeseen 
vuoden 2003 kuivuuden jälkeen (+0,4 mrd. euroa). Sen sijaan muiden otsakkeiden 
yhteenlaskettu nettolisäys on vain 0,7 miljardia euroa. 

Komissio korostaa, että ATE:ssä esitetyt luvut edustavat todellisia tarpeita, joissa on otettu 
huomioon se, että maksattamatta olevat sitoumukset voidaan hoitaa paitsi purkamalla 
sitoumukset myös sellaisten erityisten hallinnointitoimien avulla, jotka saattavat johtaa 
maksujen lisääntymiseen. Komissio on tietoinen siitä, että erityisesti neuvosto on esittänyt 
huolensa maksumäärärahojen määrästä Ecofin-neuvoston 16. maaliskuuta 2004 
hyväksymässä päätöslauselmassa. Neuvosto korostaa, että budjettikurissa on pitäydyttävä ja 
että maksumäärärahoja on jaettava säästeliäästi. Neuvosto onkin sitä mieltä, että koska 
maksumäärärahoja on viime vuosina jäänyt joka vuosi paljon yli siksi, että niitä on 
budjettimenettelyn yhteydessä myönnetty runsaskätisesti, tästä käytännöstä olisi nyt päästävä 
eroon, ja kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden 2005 alustavaa 
talousarvioesitystä laadittaessa. 

Vuonna 2005 tämä ongelma saattaa kuitenkin kääntyä päinvastaiseksi. Esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että vuosien 2000–2006 rakennerahasto-ohjelmien täytäntöönpanon viivästykset 
saataisiin korjattua nopeammin kuin viimeaikaisen tahdin perusteella voitaisiin odottaa, niin 
että maksumäärärahoja tarvittaisiin lisää, komissio voisi, tutkittuaan ensin perusteellisesti 
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mahdollisuudet käyttää määrärahoja uudelleen ja siirtää niitä budjettikohdasta toiseen, esittää 
joko vuoden 2005 ATE:a koskevan oikaisukirjelmän, jossa otettaisiin huomioon vuoden 2004 
toteutuma, tai lisätalousarvion varainhoitovuoden 2005 kuluessa. 

Tämän lisäksi komissio valvoo jatkuvasti, miten maksattamatta olevat sitoumukset ovat 
kehittyneet. Komissio on jo useissa yhteyksissä korostanut, että vaikka maksattamatta 
olevien sitoumusten määrä on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt, kehitys on 
useimmissa tapauksissa täysin luonnollinen seuraus siitä, että sitoumukset tehdään moneksi 
vuodeksi: tällaiset ns. normaalit sitoumukset ovat maksattamatta niin kauan kuin niitä 
koskevia maksuja ei ole suoritettu tai sitoumusta purettu. Sitoumuksia oli maksattamatta 
vuoden 2003 lopulla noin 104,5 miljardia euroa. Rakennerahastojen osalta maksattamatta 
olevien sitoumusten kehitys ilmentää sitä, että valtaosa ennen vuotta 2000 aloitetuista toimista 
saadaan päätökseen vuoden 2004 loppuun mennessä. 

Osa maksattamattomista sitoumuksista on määritelty ns. mahdollisesti epänormaaleiksi.
Tällä tarkoitetaan lepääviä sitoumuksia, joista ei ole suoritettu yhtään maksua viimeksi 
kuluneiden kahden varainhoitovuoden aikana, sekä vanhoja sitoumuksia, jotka ovat olleet 
talousarviossa vähintään viisi varainhoitovuotta. Budjettivallan käyttäjä on pyytänyt 
komissiota tutkimaan tällaiset tapaukset vuosien 2001 ja 2002 yhteisten julkilausumien 
liitteinä esitetyistä budjettikohdista. Komissio haluaa kuitenkin korostaa, että sen yksiköt 
tarkistavat säännöllisin väliajoin kaikki tällaiset sitoumukset. Vuoden 2003 alussa komissio 
oli löytänyt noin 14 500 mahdollisesti epänormaalia sitoumusta, joiden arvo oli yhteensä 17,3 
miljardia euroa. Vuoden 2003 loppuun mennessä komission yksiköt olivat tutkineet 
käytännöllisesti katsoen kaikki kyseiset tapaukset, ja ne joko käsiteltiin loppuun 
kirjanpidossa, maksettiin, purettiin tai säilytettiin kirjanpidossa perustelluista syistä. Työtä 
jatketaan vuonna 2004. 

Kuten vuosina 2002 ja 2003, komissio esittää myös tänä vuonna budjettivallan käyttäjälle 
ATE:n yhteydessä yksityiskohtaisen seurantakertomuksen mahdollisesti epänormaaleja 
tapauksia koskevan tarkistustyön tuloksista vuodelta 2003. 

Samalla komissio toimittaa vuoden 2004 talousarvion toteuttamissuunnitelman. Komissio 
toimittaa säännöllisesti toteutumista koskevat todelliset numerotiedot sekä vertaa niitä 
toteutumisennusteeseen ja antaa selvityksen merkittävistä eroavuuksista.Tämä menettely on 
tärkeä hallinnointiväline ja ennakkovaroitusjärjestelmä komission yksiköille ja antaa 
budjettivallan käyttäjälle mahdollisuuden seurata talousarvion toteutusta varainhoitovuoden 
aikana.

2.4. 1.5. Teknistä ja hallinnollista apua koskevat budjettikohdat 

Monia toimenpideohjelmia varten on olemassa ns. BA-kohtia (jotka nyt esitetään XX 01 04 
-momentteina). Niistä rahoitetaan asianomaisen toimen, toiminnon tai ohjelman hallintoon ja 
käytännön järjestelyihin liittyvä tekninen ja hallinnollinen tuki, mikä on sekä komission että 
edunsaajan kannalta hyödyllinen järjestely. Oikaisukirjelmästä 1/2001 alkaen näistä 
budjettikohdista on myös rahoitettu väliaikaisesti teknisen avun toimistojen lakkauttamisesta 
johtuvia kustannuksia. BA-otsakkeiden määrärahoista veloitettavien, ulkopuolisesta 
henkilöstöstä aiheutuneiden menojen tarkoitus ilmoitetaan edelleen talousarvion 
selvitysosassa.

Vuoden 2005 ATE:ssä BA-kohtien ja rakennerahastojen minibudjettien kokonaismäärärahat 
ovat 357 miljoonaa euroa. Tämä on huomattavasti enemmän kuin vuoden 2004 talousarviossa 
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myönnetyt 335 miljoonaa euroa (+6,6 %). BA-budjettikohtien lukumäärä nousee 121:een, kun 
vuonna 2004 niitä oli 111.Noin 58 prosenttia pyydetyistä määrärahoista koskee ulkoisia 
toimia ja liittymistä valmistelevaa tukea; 29 prosenttia liittyy sisäisiin politiikkoihin ja loput 
13 prosenttia maatalouteen ja rakennepolitiikkoihin. Liittymistä valmistelevassa tuessa sekä 
hallinnon hajauttamisessa lähetystöihin BA-budjettikohtien määrärahat ovat vähentyneet 
30 prosenttia vuodesta 2004 lähinnä uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi. Noin 
5 miljoonaa euroa on varattu Euroopan älykkään energiahuollon toimeenpanovirastolle, ja 
koulutuksen ja kulttuurin sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden ohjelmia varten on perustettu 
uudet budjettikohdat, joihin ei kuitenkaan vielä ole otettu määrärahoja. 

2.5. 1.6. Varainhoitoasetus ja budjettikohdat, joilta puuttuu oikeusperusta 

Oikeusperustoja (ja talousarvion toteuttamista) koskevat määräykset 6. toukokuuta 1999 
tehdystä toimielinten sopimuksesta on sisällytetty vuonna 2002 uudistettuun 
varainhoitoasetukseen7. Asetuksen 49 artiklassa säädetään, että ”talousarvioon yhteisöjen 
toimintaa varten osoitettuja määrärahoja voidaan käyttää vasta kun on annettu perussäädös”. 
Perussäädös on varainhoitoasetuksen mukaan ”johdettuun oikeuteen kuuluva säädös, joka 
muodostaa yhteisön tai unionin toiminnan ja sitä vastaavan, talousarvioon otetun menon 
käytön oikeudellisen perustan”. Tiedonannot, päätöslauselmat, päätelmät, julistukset ja muut 
säädökset, joilla ei ole oikeudellisia vaikutuksia, eivät ole perussäädöksiä. 
Varainhoitoasetuksessa esitetään tähän kolme poikkeusta: pilottihankkeet (enintään 32 milj. 
euroa), valmistelutoimet (enintään 75 milj. euroa) sekä toimet, jotka johtuvat komission 
institutionaalisista oikeuksista ja suoraan perustamissopimusten nojalla sille kuuluvasta 
erityisestä toimivallasta tai jotka toteutetaan toimielimen hallinnollisen itsenäisyyden 
mukaisesti. Pilottihankkeiden ja valmistelutoimien osalta komissio voi oman aloiteoikeutensa 
mukaisesti ehdottaa uusia budjettikohtia tai toimintoja. 

Toimielinten sopimuksessa määrätään, että komissio esittää alustavan talousarvioesityksen
yhteydessä pilottihankkeista ja valmistelutoimista kertomuksen, jossa esitetään toimien 
tavoitteet, arvioidaan niiden tulokset ja esitetään suunnitellut jatkotoimet. Budjettivallan 
käyttäjälle annetaan ATE:en liitetyllä valmisteluasiakirjalla tarkkaa tietoa sopimuksen 
täytäntöönpanosta tältä osin. 

As regards the specific powers conferred on the Commission by the Treaties, Article 33 of the 
implementing rules8 contains a list of the articles in the EC and Euratom Treaties conferring 
such powers. As provided in Article 33 (3), this Preliminary Draft Budget adds the following 
detail to the list: 

— EY:n perustamissopimuksen 131–134 artikla (Kauppapolitiikka, momentit 20 02 01 ja 
20 01 04): kokonaismäärä 10,7 miljoonaa euroa vuonna 2005. 

7 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). 

8  COMMISSION REGULATION 'EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 
laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 
1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European 
Communities (OJ L 367, 31.12.2002, p.1) 
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Toimielinten sopimuksessa edellytetään myös, että komissio ottaa alustavaa 
talousarvioesitystä laatiessaan huomioon mahdollisuudet toteuttaa tämäntyyppisiä uusia 
toimintoja (jättämällä niille riittävästi marginaalia) ja jatkaa päättyviä monivuotisia toimia, 
sen jälkeen kun on arvioitu, täyttyvätkö edellytykset perussäädöksen antamiselle (toimielinten 
sopimuksen 28 kohta). Pilottihankkeita koskevat ATE:n määrärahaesitykset laaditaan 
varainhoitoasetuksen säännösten ja enimmäismäärien mukaisesti ja niissä jätetään sopivat 
marginaalit, varsinkin otsakkeessa 3 (28 milj. euroa). Valmistelutoimien osalta marginaali on 
11 885 miljoonaa euroa, koska määrärahoja on lisätty tuntuvasti sekä palauttamiseen liittyvän 
maahanmuuttoalan rahoitusvälineen budjettikohdassa 18 03 08 (enintään 15 milj. euroa) että 
turvallisuustutkimuksen tehostamista koskevassa budjettikohdassa 08 14 01 (enintään 24 milj. 
euroa).

ATE:N 2004 KESKEISET NÄKÖKOHDAT RAHOITUSNÄKYMIEN 
OTSAKKEITTAIN

Talousarvioesitystä käsitellään rahoitusnäkymien kaikkien kahdeksan otsakkeen osalta 
seuraavan jaottelun mukaisesti: yhteenvetotaulukko, pääkohdat ja yleisesittely.

3. MAATALOUSMENOT: OTSAKE 1

3.1. Yhteenvetotaulukko 

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
TALOUSARVIO 2004 RN 2005 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004

MSM MM MSM MSM MM MSM MM

46 781,3 45 693,3 51 439 50 675,5 50 113,8 + 8,3 % + 9,7 %

Marginaali = 763,6

3.2. Otsakkeen 1 pääkohdat 

Vuoden 2005 talousarvio on ensimmäinen, jonka toteuttamiseen 10 uutta jäsenvaltiota 
osallistuvat koko vuoden ajan. Komissio esittää tämän laajentuneen unionin rahoittamiseksi 
otsakkeen 1 määrärahoiksi 50 676 miljoonaa euroa, joista 43 835 miljoonaa euroa 
maatalouden markkinajärjestelyihin ja eläinlääkintämenoihin (alaotsake 1a) ja 6 841 
miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen (alaotsake 1b). Tämä jättää 764 miljoonan euron 
marginaalin joulukuussa 2003 mukautettuun rahoitusnäkymien mukaiseen EU-25:n 
enimmäismäärään nähden.9  Ehdotus vuoden 2005 talousarviomäärärahoiksi on 8,3 prosenttia 
eli 3 894 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2004 talousarviomäärärahat. Lisäys jakautuu 
siten, että 3 589 miljoonaa euroa liittyy alaotsakkeeseen 1a ja 305 miljoonaa euroa 
alaotsakkeeseen 1b. 

Yli 1,4 miljardia euroa käytetään laajentumiseen liittyen uusien jäsenvaltioiden 
maanviljelijöille maksettaviin suoriin tukiin. 

Vuoden 2005 talousarvio on ensimmäinen, jossa vuonna 2003 toteutetun yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen taloudelliset vaikutukset tuntuvat huomattavina. 

9  Rahoitusnäkymien enimmäismäärät esitetään vuoden 1999 hintoina, ja komissio mukauttaa 
niitä vuosittain tuoreimpien taloudellisten ennusteiden pohjalta. Vuotta 2005 koskevan 
menettelyn osalta mukautus esitetään asiakirjassa KOM(2003) 785. 
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Uudet tai mukautetut suorat tuet, jotka koskevat lähinnä maitoalaa, riisiä, peltokasveja ja 
pähkinöitä, aiheuttavat vuoden 2005 talousarvioon yli 1,9 miljardin euron lisämenot. Kun 
toisaalta otetaan huomioon vuoden 2003 uudistuspaketin säästövaikutukset, YMP:n 
uudistuksen nettokustannukset vuonna 2005 ovat 1,3 miljardia euroa. 

Alaotsakkeen 1a määrärahat lisääntyvät merkittävästi vuoden 2004 talousarvioon verrattuna, 
vaikka uusille jäsenvaltioille maksettavien suorien tukien ja YMP:n uudistuksen 
nettokustannusten vaikutukset jätettäisiin huomiotta. Tämä johtuu kuitenkin suurelta osin 
paluusta tavanomaisiin markkinaolosuhteisiin. Vuonna 2003 maksettiin 404 miljoonaa euroa 
tukipalkkioina naudan-, lampaan- ja vuohenlihan alalla. Tietyillä kuivuuden tai metsäpalojen 
koettelemilla alueilla tuki maksettiin ennakkoon, kun se normaalisti olisi maksettu vasta 
vuonna 2004. Määrärahojen kasvu johtuu myös paluusta normaaleihin tuotanto- ja 
vientimääriin eräiden peltokasvituotteiden alalla.  

Komissio aikoo käyttää hyväkseen toimielinten sopimuksen tarjoamaa mahdollisuutta 
arvioida tarpeita uudelleen oikaisukirjelmän yhteydessä lokakuussa 2004. Näin se voi 
perustaa maataloutta koskevan talousarvioesityksensä ajankohtaisiin talous- ja 
markkinatietoihin. 

3.3. Otsakkeen 1 yleisesittely 

3.3.1. Maatalouden markkinajärjestelyt ja eläinlääkintämenot – Alaotsake 1a 

Varainhoitovuonna 2005 yhteisö maksaa ensimmäistä kertaa suoraa tukea 10 uudelle 
jäsenvaltiolle. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän arvioidaan maksavan uusien 
jäsenvaltioiden osalta 1 394 miljoonaa euroa. Tämä laajentumisen seuraus selittää yli 
kolmanneksen alaotsakkeen 1a määrärahojen lisäyksestä vuonna 2005. 

Vakiintuneen käytännön mukaisesti ATE:ssa otetaan huomioon komission 
lainsäädäntöehdotusten taloudelliset vaikutukset. Tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja humala-
alalla tehdyt uudistusehdotukset, jotka komissio hyväksyi marraskuussa 2003, eivät 
kuitenkaan vaikuta vielä vuonna 2005. 

YMP:n uudistus, jonka maatalousneuvosto hyväksyi virallisesti 29. syyskuuta 2003, 
vaikuttaa tuntuvasti vuoden 2005 talousarvioon. Tämä koskee erityisesti maito-, riisi-, vilja-, 
durumvehnä- ja pähkinäalaa. Vuoden 2005 talousarvioon aiheutuu lisämenoja äskettäin 
käyttöön otetusta lypsylehmäpalkkiosta 959 miljoonaa euroa ja muista maidontuottajille 
maksettavista lisätuista 431 miljoonaa euroa. Mukautettu riisin lajikohtainen tuki aiheuttaa 
vuonna 2005 vuoden 2004 talousarvioon verrattuna 321 miljoonan euron lisämenot. 
Peltokasvien alalla uudet tai korotetut suorat tuet kuten durumvehnän erityinen laatupalkkio, 
alueellinen kuivaustuki, valkuaiskasvipalkkio ja energiakasvien tuki aiheuttavat vuoden 2005 
talousarvioon 226 miljoonan euron lisämenot. Pähkinöiden uuteen pinta-alatukeen on 
budjetoitu 97 miljoonaa euroa. Toisaalta menoja supistamalla on saatu aikaan säästöjä, 
esimerkiksi durumvehnän lisätuen osalta 104 miljoonaa euroa. YMP:n uudistuksen ansiosta 
interventiotuista voidaan säästää myös maito-, vilja-, riisi- ja kuivarehualalla yhteensä 630 
miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan menot lisääntyvät YMP:n uudistuksen vuoksi noin 1 300 
miljoonalla eurolla. 

Määrärahatarve lisääntyy huomattavasti myös siksi, että suorien tukien osalta ”palataan 
normaaliin” ja että vuoden 2005 arviot perustuvat oletukseen normaalista sadosta. 
Kuivuuden vuoksi ennakkoon jo vuonna 2003 maksettu 404 miljoonan euron tuki vähentää 
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vuoden 2004 maksuja, mutta tämä on tilapäistä. Paluu tavanomaisiin markkinaolosuhteisiin 
merkitsee myös viljan vientipalkkioiden kasvua. Vientiohran määrän lisääntyminen, ohran 
maailmanmarkkinahinnan aleneminen ja euron ja dollarin vaihtokurssin nousu johtavat siihen, 
että ohran vientipalkkiot nousevat 102 miljoonaa euroa varainhoitovuoteen 2004 verrattuna, 
vaikka interventiohintojen kuukausikorotukset puolitettiin vuoden 2003 YMP:n uudistuksen 
yhteydessä. Myös interventiovarastot ovat kasvaneet, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.  

Hedelmä- ja vihannesalan menojen kasvu johtuu aiemmin mainitun pähkinöiden suoran tuen 
ohella myös siitä, että tuottajaorganisaatioiden tuotantorahastoihin osoitetaan vuonna 2005 
lisämäärärahoja 138 miljoonaa euroa. 

Eläinlääkintätoimien määrärahat muuttuvat vuodesta 2004 vain hieman (+24 milj. euroa). 
Muutos johtuu kolmesta tekijästä: (1) Elintarvikkeiden ja rehujen virallisista tarkastuksista on 
annettu uusi asetus, jonka on määrä tulla voimaan ennen kesää 2004 ja jota aletaan soveltaa 1. 
tammikuuta 2005, mikä lisää määrärahatarvetta lähes 6 miljoonalla eurolla. (2) BSE-kriisiin 
liittyvä pakollinen teurastusohjelma rahoitettiin vuoden 2004 talousarvioon asti AGRI:n 
budjettikohdasta 05 03 02 10, mutta vuodesta 2005 alkaen nämä menot siirretään 
avoimuussyistä SANCO:n budjettikohtaan 17 04 01 (+20 milj. euroa). (3) Kasvinsuojelun 
alalla saavutetaan hienoisia säästöjä.  

Vuoden 2005 talousarvion laadinnassa käytetty euron ja dollarin keskimääräinen 
vaihtokurssi 1 EUR = 1,25 USD on 11,6 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2004 
talousarviossa käytetty kurssi, joka oli 1 EUR = 1,12 USD. Dollarin kurssin alenemisesta 
odotetaan aiheutuvan noin 240 miljoonan euron lisämäärärahatarve. 

3.3.2. Maaseudun kehittäminen – Alaotsake 1b 

Yhteisen maatalouspolitiikan ”toiseen pilariin” eli maaseudun kehittämiseen osoitetaan 
yhteensä 6,8 miljardia euroa. 

Maaseudun kehittämiseen EU-15:ssä tarkoitetut määrärahat ovat tarkalleen rahoitusnäkymien 
ylärajan tasolla (4 910 milj. euroa). Vuoden 2003 suotuisa toteutuma antaa viitteitä siitä, että 
jäsenvaltiot pystyvät käyttämään kaikki vuodelle 2005 osoitetut määrärahat. 

Määrärahojen jakautuminen maaseudun kehittämisen eri aloille perustuu jäsenvaltioiden 
esittämiin ja komission vahvistamiin suunnitelmiin ja on vain suuntaa-antava. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat siirtää määrärahoja alalta toiselle 
tietyissä rajoissa.  

EU-10:n menoja koskeva esitys maksusitoumusmäärärahoiksi vastaa Kööpenhaminassa 
sovittua määrää (1 931 milj. euroa). Maaseudun kehittämiseen tarvittavat määrärahat ovat 
jaksotettuja. Niihin liittyvistä maksumäärärahoista on jo tehty alustava ehdotus, 1 369 
miljoonaa euroa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään menokatot ja otsakkeen 1 määrärahatarpeet toiminnoittain 
eriteltynä.

 (miljoonaa euroa) 
EU-15 EU-25

Toteutuma 2003 TALOUSARVIO 
2004

Alustava 
talousarvioesitys 

2005

Erotus 2005–2004
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1€=1,22$ 1€=1,12$ 1€=1,25$

05 01 Hallintomenot

05 01 04 01 Valvonta ja torjunta – EY:n suorat tuet 1 4 4 0

05 01 04 06 Laadun parantamista koskeva pilottihanke - 1 p.m. -1

Yhteensä 1 5 4 -1

05 02 Kasvituotteet

05 02 01 Viljan markkinatukitoimet 514 368 395 27

05 02 02 Riisi 231 175 469 294

05 02 03 Suorat tuet peltokasvialalla 16 322 17 254 17 403 149

05 02 04 Elintarvikeapuohjelmat 170 226 223 -3

05 02 05 Sokeri 1 444 1 721 1 815 94

05 02 06 Oliiviöljy 2 346 2 364 2 355 -9

05 02 07 Kuitukasvit 890 886 936 50

05 02 08 Hedelmät ja vihannekset 1 538 1 617 1 860 243

05 02 09 Viinialan tuotteet 1 213 1 215 1 259 44

05 02 10 Tupakka 953 941 952 11

05 02 11 Muut kasvituotteet/toimenpiteet 711 776 737 -39

05 02 12 Horisontaaliset suorat tuet -7 -6 1 388 1 394

Yhteensä 26 325 27 537 29 792 2 255

05 03 Eläintuotteet

05 03 01 Maito ja maitovalmisteet 3 110 2 959 3 901 942

05 03 02 Naudanliha 8 091 8 054 8 088 34

05 03 03 Lampaan- ja vuohenliha 2 082 1 530 1 840 310

05 03 04 Sianliha, munat, siipikarjanliha ja muut 
eläintuotteet

178 175 197 23

Yhteensä 13 461 12 718 14 026 1 309

05 04 Maaseudun kehittäminen

05 04 01 Maaseudun kehittäminen, EMOTR-tuki 4 657 4 803 4 910 107

05 04 04 Siirtymäkauden tukiväline (EUR-10) - 1 733 1 931 198

Yhteensä 4 657 6 536 6 841 305

05 07 Maatalousmenojen tarkastaminen

05 07 01 01 Valvonta- ja torjuntatoimet – Jäsenvaltioiden 
maksut

24 16 16 0

05 07 01 02 Valvonta ja torjuntatoimet – EY:n suorat tuet 3 7 9 3

05 07 01 03 Edeltävien vuosien tilien tarkastaminen ja 
hyväksyminen

-410 -400 -400 0

05 07 01 04 Edeltävien vuosien tilien tarkastaminen ja 
hyväksyminen (maaseudun kehittäminen)

-26 p.m. p.m. 0

05 07 02 Riitojen ratkaiseminen - p.m p.m 0

Yhteensä -410 -378 -375 3

05 08 Toimintastrategia ja koordinointi

05 08 04 Menekinedistämistoimet – Jäsenvaltioiden 
suorittamat maksut 22 49 49 0

05 08 05 Menekinedistämistoimet – EY:n suorat 
maksut 5 11 11 0

05 08 06 Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat 
tiedotustoimet 4 7 7 0

05 08 99 Muut menekinedistämiseen liittyvät 
toimenpiteet 0 p.m. p.m. 0

Yhteensä 31 66 66 0

Muut toimintalohkot

11 02 Kalataloustuotteiden markkinat 23 33 33 0

17 01 04 01 Kasvinsuojelutoimenpiteet – hallintomenot 0 1 1 0
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17 01 04 04 Pilottitutkimus: rahoitusmalli 
eläintautiepidemioista aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi - 1 p.m. 0

17 01 04 05 Elintarvikkeiden ja rehujen tarkastukset –
hallintomenot - - 4 4

17 03 02 Tupakka-alan rahasto – EU:n suorat tuet 7 14 14 0

17 04 01 Eläintautien hävittämistä ja seurantaa 
koskevat ohjelmat 135 184 204 20

17 04 02 Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten 
hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät 
toimet 8 13 10 -3

17 04 03

Eläintautien ja muiden ihmisten terveydelle 
vaarallisten eläimissä esiintyvien tautien 
hätärahasto 138 48 48 0

17 04 04 Kasvinsuojelutoimenpiteet 2 4 3 -1

17 04 05 Muut toimenpiteet - p.m. 0 0

17 04 07 Elintarvikkeiden ja rehujen tarkastaminen - - 4 4

Yhteensä 312 297 321 24

Alaotsake 1a Maatalousmenot (pl. maaseudun 
kehittämismenot)

Yhteensä 39 721 40 245 43 835 3 589

Enimmäismäärä 42 680 42 769 44 598

Marginaali 2 959 2 524 764

Alaotsake 1b Maaseudun kehittäminen ja 
liitännäistoimenpiteet

Maaseudun kehittäminen yhteensä 4 657 6 536 6 841 305

Enimmäismäärä 4 698 6 536 6 841

Marginaali 41 0 0

Otsakkeen 1 määrärahat yhteensä 44 378 46 781 50 676 3 894

4. RAKENNETOIMET: OTSAKE 2

4.1. Yhteenveto 

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
Talousarvio 2004 RN 2005 Alustava

talousarvioesitys 2005
Erotus 2005–2004

MSM MM MSM MM MSM MM

Rakennerahastot (B2-1) 35 353 27 953 37 247 37 247 32 391 +5.4 % + 15.6 %

Muut rakennetoimet (B2-2) 69      
Koheesiorahasto (B2-3) 5682 2 800 5 194 5 132  3 005 - 9,7 %  + 7.3%

Yhteensä 41 035 30 822 42 441 42 379 35 396 + 3.3 % + 14.8 %

   Marginaali = 62 
miljoonaa

4.2. Otsakkeen 2 pääkohdat 

— Otsakkeen merkittävin piirre on maksumäärärahojen lisääntyminen noin 14,8 
prosentilla vuoden 2004 talousarvioon verrattuna. Huomattava osa lisäyksestä johtuu siitä, 
että uusien jäsenvaltioiden maksumäärärahat kaksinkertaistetaan Kööpenhaminan 
Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Vuonna 2004 määrärahat vähenivät (niitä oli 
7 % vähemmän kuin vuonna 2003).  

— Ehdotus EU-15:n ohjelmien maksumäärärahoiksi kaudelle 2000–2006 on 95 prosenttia 
pääohjelmien maksusitoumusmäärärahoista ja 80 prosenttia yhteisöaloitteiden 
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keskimääräisistä vuotuisista eristä. Osuudet ovat viimevuotista korkeampia, mutta lisäys 
perustuu täytäntöönpanossa havaittuun suuntaukseen.

— Vuoden 2000–2006 ohjelmien maksattamatta olevat määrät todennäköisesti lisääntyvät 
hieman vuonna 2005, sillä maksumäärärahojen määräksi arvioidaan kaikkien ohjelmien 
osalta keskimäärin 95 prosenttia maksusitoumuksista.  

— Ehdotus EU-25:n rakennetoimiin käytettäviksi maksusitoumusmäärärahoiksi on 
toimielinten sopimukseen liitettyjen rahoitusnäkymien ja Kööpenhaminan Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan päätelmien mukainen.  

— Koheesiorahaston maksusitoumusmäärärahat vähenevät 9,7 prosenttia vuodesta 2004. 
Valtaosa muutoksesta johtuu määrärahojen myöntämisestä uusille jäsenvaltioille ja 
perustuu Kööpenhaminassa sovittuun määrään. EU-15:n määrärahat vähenevät noin 
61 miljoonalla eurolla (vuoden 2005 hintoina), koska Irlanti ei ole enää oikeutettu 
koheesiorahastosta myönnettävään tukeen. 

4.3. Otsakkeen 2 yleisesittely 

EU-15:n ohjelmakauden 2000–2006 kokonaismäärärahoiksi vahvistettiin rakennerahastojen 
osalta 195 010 miljoonaa euroa ja koheesiorahaston osalta 18 000 miljoonaa euroa (kumpikin 
määrä vuoden 1999 hintoina). Uusille jäsenvaltioille Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto 
osoitti 14 156 miljoonaa euroa rakennerahastoihin ja 7 591 miljoonaa euroa 
koheesiorahastoon (niin ikään vuoden 1999 hintoina) kaudelle 2004–2006. 

Rakennerahastojen vuotuiset määrärahat nykyhintoina saadaan rakennerahastoasetuksen 
mukaisesti lisäämällä näihin vuoden 1999 hintoina määriteltyihin määriin kiinteä 2 prosentin 
vuotuinen indeksikorotus. Myös koheesiorahaston määrärahoihin tehdään indeksikorotus 
vuosittain rahoitusnäkymien tekniseen mukauttamiseen sovellettavan deflaattorin mukaan. 
Kokonaismäärärahojen laskeminen on näin ollen helppoa. 

Rahoitusnäkymien otsake 2 käsittää rakennerahastot eli Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
(EMOTR), kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) sekä koheesiorahaston. 

Otsake kattaa seuraavat toimintoperusteisen budjetoinnin toimintalohkot: 

— Aluepolitiikka: EAKR ja koheesiorahasto 

— Työllisyys ja sosiaaliasiat: ESR 

— Maatalous ja maaseudun kehittäminen: EMOTR:n ohjausosasto 

— Kalatalous: KOR. 

4.3.1. Rakennerahastot

Kaudella 2000–2006 noin 94 prosenttia EU-25:n rakennerahastomäärärahoista käytetään 
tärkeimpiin ohjelmiin (yhtenäiset ohjelma-asiakirjat tai toimenpideohjelmat) ja 5,35 prosenttia 
kokonaismäärärahoista varataan yhteisöaloitteisiin. Jäljelle jäävä osuus (0,65 %) käytetään 
innovatiivisiin toimiin (enintään 0,4 %) ja tekniseen apuun (enintään 0,25 %). 

EU-25:n maksusitoumusmäärärahat vuodelle 2005 ovat vuoden 2005 hintoina 37 246 
miljoonaa euroa, mikä sisältää vuoden 2000 käyttämättä jääneiden määrärahojen (1 395 milj. 
euroa) uudelleenbudjetoinnin.
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 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
Alustava talousarvioesitys 2005

Pääohjelmat 34 868

Yhteisöaloitteet 2 259 

Tekninen apu / Innovatiiviset toimet 120

Yhteensä 37 247

4.3.1.1. Pääohjelmat 

Rakennerahastojen päätavoitteet ovat: 

— Tavoite 1: vähemmän kehittyneiden alueiden kehityksen ja rakennesopeutuksen 
edistäminen 

— Tavoite 2: taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten edistäminen rakenteellisista 
ongelmista kärsivillä alueilla 

— Tavoite 3: koulutukseen ja työllisyyteen liittyvien politiikkojen ja järjestelmien 
mukauttamisen ja nykyaikaistamisen tukeminen sekä 

— Kalataloussektorin rakenteelliset toimenpiteet tavoitteeseen 1 kuuluvien alueiden 
ulkopuolella.

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päätelmien ja liittymissopimusten mukaisesti uusille
jäsenvaltioille osoitetaan päätavoitteita varten seuraavat määrät (vuoden 2005 hintoina): 

— tavoite 1, kaikista neljästä rahastosta: 5 014,9 miljoonaa euroa 

— tavoite 2, rahoittajina EAKR ja ESR: 45,5 miljoonaa euroa 

— tavoite 3, rahoittajana ESR: 41,9 miljoonaa euroa 

— KOR:ille osoitetaan 1,1 miljoonaa euroa tavoitteen 1 ulkopuolella. 

Määrärahojen jakautuminen tavoitteen 1 ja 2 välillä määräytyy uusien jäsenvaltioiden 
ohjelmasuunnittelun perusteella sen jälkeen kun komissio on hyväksynyt sen.  

EU-15:n määrärahat jakautuvat vuonna 2005 rakennerahastoasetuksen mukaisesti 
päätavoitteiden kesken seuraavasti (vuoden 1999 hintoina): 

— tavoite 1 (siirtymävaiheen tuki mukaan luettuna), kaikista neljästä rahastosta: 22 218,1 
miljoonaa euroa 

— tavoite 2 (siirtymävaiheen tuki mukaan luettuna), rahoittajina EAKR ja ESR: 3 498,8 
miljoonaa euroa 

— tavoite 3, rahoittajana ESR: 3 869,1 miljoonaa euroa 

— KOR (pl. tavoite 1): 178,9 miljoonaa euroa 

Tavoitteesta 1 tuetaan myös Pohjois-Irlannin rauhanaloitetta (PEACE) sekä eräille Ruotsin 
alueille tarkoitettua erityistä lisäohjelmaa. 

Alueille, joille voitiin myöntää tavoitteen 1 mukaista tukea edellisen ohjelmakauden aikana 
(1994–1999) mutta jotka eivät enää kaudella 2000–2006 täytä tuen myöntämisperusteita, 
myönnetään siirtymävaiheen tukea tavoitteen 1 perusteella kaikista rakennerahastoista ainakin 
vuoteen 2005. Samoin alueille, joille voitiin myöntää tavoitteiden 2 tai 5b mukaista tukea 
vuonna 1999 mutta jotka eivät enää täytä uuden tavoitteen 2 mukaisia tuen 
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myöntämisperusteita, myönnetään siirtymävaiheen tukea tavoitteen 2 perusteella EAKR:sta 
vuoteen 2005. 

Rahastojen määrärahojen jakaminen tavoitteiden 1 ja 2 kesken riippuu ohjelmista, jotka 
laaditaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Vuoden 2004 alussa jäsenvaltiot jakavat ja suunnittelevat rakennerahastoasetuksella 
perustetun ns. suoritusvarauksen määrärahojen käyttöä. Varaukseen osoitetaan 4 prosenttia 
kauden 2000–2006 kokonaismäärärahoista, jotta siitä voidaan myöntää varoja niille 
ohjelmille, jotka osoittautuivat vuonna 2003 suoritetun ohjelmien puoliväliarvioinnin 
perusteella tehokkaimmiksi. Määrärahojen lopullinen jakautuminen eri rahastojen kesken 
tapahtuu siten asteittain sitä mukaa kuin varauksen määrärahoja osoitetaan eri kohteisiin.  

Seuraavissa taulukoissa esitetään maksusitoumusmäärärahojen alustava jaottelu. EU-25:n 
taulukossa esitetään EU-10:n menojen jakautuminen toimintalohkoittain samoin perustein 
kuin EU-15:n tähänastisen ohjelmasuunnittelun osalta. Alustavaa jaottelua on tarkistettava sen 
mukaan, miten EU-10:n menot todellisuudessa jakautuvat toimintalohkoittain ja miten EU-
15:n suoritusvaraus jaetaan.

Vuoden 2005 maksusitoumusmäärärahat (vuoden 2000 määrärahojen uudelleenkäyttö 
mukaan luettuna)

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
Aluepolitiikan
toimintalohko

Työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden
toimintalohko

Maatalouden ja 
maaseudun 

kehittämisen 
toimintalohko

Kalatalouden
toimintalohko

YHTEENSÄ

TAVOITE 1 16 879 6 331 3 525 499 27 234

Tavoite 2 3 145 398 3 545

Tavoite 3 3 911 3 911

Muut rakenteelliset 
tukitoimet 

(tavoitteen 1 
ulkopuolella)

180 180

Total 20 024 10 640 3 525 679 34 868

Kussakin toimintalohkossa on erityinen budjettikohta, joka kattaa edellisten ohjelmien 
loppuunsaattamisen. Maksusitoumusmäärärahojen osalta näissä budjettikohdissa on merkintä 
p.m. Näiden budjettikohtien osalta käsitellään enää maksumäärärahoja ja niitäkin rajoitetusti,
koska valtaosa näiden budjettikohtien maksattamatta olevista määristä on tarkoitus käsitellä 
loppuun vuonna 2004.

4.3.1.2. Yhteisöaloitteet 

Yhteisöaloitteita on neljä ja kutakin rahoitetaan ainoastaan yhdestä rahastosta: 

1) Interreg-aloitteen tavoitteena on edistää rajatylittävää, kansainvälistä ja alueiden välistä 
yhteistyötä, ja sitä rahoitetaan EAKR:sta, 

2) LEADER+-aloitteen tavoitteena on maaseudun kehittäminen, ja sitä rahoitetaan 
EMOTR:n ohjausosastosta, 

3) EQUAL-aloitteen tavoitteena on kehittää inhimillisiä voimavaroja yhtäläisten 
mahdollisuuksien hengessä, ja sitä rahoitetaan ESR:sta, sekä 
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4) URBAN-aloitteen tavoitteena on kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden taloudellinen ja 
sosiaalinen elvyttäminen kestävän kaupunkikehityksen hengessä, ja sitä rahoitetaan 
EAKR:sta.

Uusien jäsenvaltioiden osalta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto päätti tukea ainoastaan 
Interreg- ja Equal-aloitteita.  

Neljän yhteisöaloitteen maksusitoumusmäärärahat vuonna 2005 ovat EU-25:ssä 2 259 
miljoonaa euroa vuoden 2005 hintoina, mistä 2 022 miljoonaa euroa on osoitettu EU-15:ttä 
varten. Rakennerahastoasetuksen, kutakin yhteisöaloitetta koskevien komission 
suuntaviivojen ja Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti vuoden 2005 
määrärahat jakautuvat seuraavasti: 

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
Alustava talousarvioesitys 2005

Interreg 1 110

Leader 402

EQUAL 615

URBAN 132

Total 2 259

Kaikkiin aiempiin yhteisöaloitteisiin kuuluvat edellisten ohjelmakausien maksut katetaan 
erillisestä budjettikohdasta.

4.3.1.3. Innovatiiviset toimet ja tekninen apu 

Näiden määrärahojen (ks. taulukko kohdassa 2.3.1) tarkoituksena on rahoittaa yhteisön 
laajuisia innovatiivisia toimia, kuten tutkimuksia, pilottihankkeita ja kokemusten vaihtoa sekä 
teknistä avustustoimintaa, kuten valmistelu-, seuranta-, arviointi- ja valvontatoimenpiteitä. 
Hallintoon liittyvä tekninen apu rahoitetaan nyt kokonaan luvusta 1, lukuun ottamatta 
aiempien jaksotettujen määrärahojen maksattamatta olevia määriä (luku 49).  

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti uusien jäsenvaltioiden teknisen 
avun ja innovatiivisten toimien maksusitoumusmäärärahat ovat 14,4 miljoonaa euroa (vuoden 
2005 hintoina). EU-15:n maksusitoumusmäärärahat ovat 105,1 miljoonaa euroa vuoden 2005 
hintoina. Määrärahojen kokonaismäärä on näin ollen 119,5 miljoonaa euroa.  

4.3.1.4. Maksumäärärahat 

Vuosien 2000–2006 uudet ohjelmat

EU-15

Vuonna 2005 maksetaan uusien ohjelmien perusteella lähes pelkästään korvauksia. Uusien 
ohjelmien kuudetta toteuttamisvuotta varten ehdotetaan 28 544 miljoonan euron määrärahaa 
(mikä vastaa 13,2 %:n lisäystä). 

Voidaan olettaa, että vuotuisista maksusitoumuksista maksetaan vuonna 2005 
keskimäärin 95 prosenttia. Tämä on enemmän kuin vuoden 2004 ATE:ssä esitetty oletus 
(80 %). Lisäys vuodesta 2004 vuoteen 2005 perustuu kuitenkin maksujen toteuttamisessa 
todettuun suuntaukseen. Maksujen osuus maksusitoumusten keskimääräisestä vuotuisesta 
määrästä oli 66 prosenttia vuonna 2002 ja 78 prosenttia vuonna 2003. 
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Yhteisöaloitteiden osalta täytäntöönpanolaskelmat perustuvat 80 prosenttiin vuotuisista 
maksusitoumuksista, koska talousarvion täytäntöönpano on niiden osalta jäljessä 
pääohjelmista. Tämä vastaa pääohjelmien täytäntöönpanoastetta vuonna 2003. Teknisen avun 
ja innovatiivisten toimien maksumäärärahat perustuvat näistä toimista vastaavien komission 
yksiköiden laatimaan alhaalta ylös etenevään arviointiin.

PEACE II -ohjelman maksumäärärahat ovat 101 miljoonaa euroa.  

Vuoden 2005 maksumäärärahojen tarve perustuu osittain vuoden 2004 täytäntöönpanoon. 
Komissio tarkistaa tätä varten talousarvion täytäntöönpanotilanteen heinäkuussa 2004 ja 
toteuttaa tarvittaessa korjaavia toimia.  

EU-25

Kauden 2000–2006 uusien ohjelmien maksumäärärahoja on yhteensä 31 637 miljoonaa euroa, 
kun rakennerahastojen maksumäärärahojen kokonaismäärä on 32 391 miljoonaa euroa. 
Uusien ohjelmien maksut jakautuvat eri tavoitteisiin seuraavan taulukon mukaisesti: 

(milj. euroa, käypiin hintoihin) 
EU-25:n maksumäärärahat uusia ohjelmia varten (2000–2006) Talousarvio 2004 Alustava talousarvioesitys 2005

TAVOITE 1 19 483 21 711

Tavoite 2 2 904 4 272

Tavoite 3 3 077 3 800

KOR, tavoitteen 1 ulkopuoliset 141 218

Yhteisöaloitteet 1 154 1 441

Tekninen apu / Innovatiiviset toimet 151 195

Total 26 910 31 637

”Näihin kokonaismääriin sisältyvä EU-10:n osuus on täysin Kööpenhaminan Eurooppa-
neuvoston päätelmien mukainen. EU-10:n maksumäärärahat ovat 6 prosenttia kauden 2004–
2006 maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärästä ja 40 prosenttia maksusitoumusten 
keskimääräisestä vuotuisesta määrästä tällä kolmivuotiskaudella. 

Ennen vuotta 2000 aloitetut ohjelmat

Valtaosa näistä ohjelmista on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2004, minkä vuoksi niihin 
on osoitettu vuodelle 2005 vain pieni määrä maksumäärärahoja myöhästyneitä maksuja 
varten. Tähän tarkoitukseen osoitetaan 754 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 prosenttia 
vuoden 2003 lopussa maksattamatta olleesta määrästä.  

4.3.2. Koheesiorahasto 

EU-25:n maksusitoumusmäärärahat ovat 5 132 miljoonaa euroa, mistä EU-15:n osuus on 
2 738 miljoonaa euroa ja EU-10:n osuus 2 394 miljoonaa euroa. EU-10:n määrä perustuu 
Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päätelmiin. EU-15:n osalta Irlanti ei ole enää oikeutettu 
uusiin maksusitoumuksiin koheesiorahastosta vuonna 2004. Koheesiorahastoa varten 
talousarvioon otettu määrä on vuonna 2005 tämän vuoksi 61 miljoonaa euroa pienempi kuin 
rahoitusnäkymien yläraja. 

EU-25:n maksumäärärahat ovat 3 006 miljoonaa euroa ja EU-15:n maksumäärärahat 2 335 
miljoonaa euroa. EU-10:n osuus perustuu Kööpenhaminan päätelmiin ja vastaa 3:a prosenttia 
vuoden 2005 maksusitoumusten kokonaismäärästä, mihin on lisätty 21 prosenttia vuoden 
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2003 maksusitoumusten vuotuisesta erästä. EU-15:n osuus on noin 17 prosenttia alempi kuin 
vuoden 2004 talousarviossa.

5. INTERNAL POLICIES: HEADING 3

5.1. Yhteenveto 

(miljoonaa euroa, nykyhinnoin) 
TALOUSARVIO 2004 RN 2005 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004

MSM MM MSM MSM MM MSM MM

8 704,8 7 510,4 9 012 8 958.6 7 728.6 2.9% 2.9%

Marginaali = 53,4 miljoonaa

5.2. Otsakkeen 3 pääkohdat 

Otsakkeen 3 talousarvioesitys kattaa erityisesti kaksi niistä kolmesta poliittisesta 
painopistealueesta, jotka komissio on määrittänyt vuoden 2005 toimintaa varten 25
jäsenvaltion pohjalta: Kilpailukyky ja koheesio ja Turvallisuus ja Euroopan 
kansalaisuus.

Otsakkeen 3 ensimmäiseen painopistealueeseen, Kilpailukyky ja koheesio, liittyvät 
toiminnot tähtäävät erityisesti tutkimuksen sekä inhimillisen ja teknologisen pääoman 
kehittämiseen ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat samalla huomioon ottaen. 

Otsakkeen 3 toisen painopistealueen, Turvallisuus ja Euroopan kansalaisuus, alalla 
keskitytään vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen lujittamiseen 
Euroopassa Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ohjelman ja sen tavoitteen 
mukaisesti, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus saada suojelua luonnon- ja 
ympäristökatastrofeja vastaan ja oikeus perusluonteisiin oikeushyviin (terveys, 
kuluttajansuoja, elintarviketurvallisuus, liikenneturvallisuus sekä viestintä- ja tietoverkkojen 
turvallisuus).  

Komissio esittää, että sisäisten politiikkojen määrärahoja varainhoitovuodeksi 2005 
korotetaan 8 958,6 miljoonaan euroon maksusitoumusmäärärahoina ja 7 728,6 miljoonaan 
euroon maksumäärärahoina, mikä on kummassakin tapauksessa 2,9 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2004. Marginaaliksi saadaan 53,4 miljoonaa euroa. 

Ehdotettu nettolisäys, 254 miljoonaa euroa vuoden 2004 talousarvioon verrattuna, johtuu 
pääosin seuraavista seikoista: 

— tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn kuudetta puiteohjelmaa vahvistettiin 33 
miljoonalla eurolla vuonna 2003, minkä vuoksi vuoden 2005 määrärahoja supistettiin 
vastaavalla määrällä toukokuussa 2003 laaditun rahoitussuunnitelman mukaisesti. Tämä 
määrä osoitetaan vuonna 2005 muihin politiikkoihin;  

— noin 144 miljoonaa euroa voidaan osoittaa muille toimintalohkoille kuin 
rahoitussuunnitelmassa on hahmoteltu. Nämä määrärahat ovat peräisin ennen muuta 
talous- ja rahoitusasioiden, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, kalatalouden sekä 
energian ja liikenteen toimintalohkoilta. 

Näiden säästöjen ansiosta määrärahoja voidaan lisätä tuntuvasti vuoteen 2004 verrattuna 
seuraavilla toimintalohkoilla: 
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— Tutkimus ja teknologian kehittäminen (+232 milj. euroa) 

— Ydinlaitosten käytöstä poistaminen ja ydinjätehuolto (51 milj. euroa). 

— Oikeus- ja sisäasiat (+44 milj. euroa) 

— Koulutus ja kulttuuri (+37 milj. euroa) 

— Liikenne ja energia (+35 milj. euroa) 

— Terveys- ja kuluttaja-asiat (+13 milj. euroa) 

— Tietoyhteiskunta (+9 milj. euroa) 

— Verotus ja tulliliitto (+8 milj. euroa) 

5.3. Otsakkeen 3 yleisesittely 

Tutkimus ja teknologian kehittäminen: Kuudes puiteohjelma perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2002/1513/EY ja neuvoston päätöksellä N:o 
2002/668/Euratom. Molempia päätöksiä on muutettu 24. marraskuuta 2003 pidetyssä 
sovittelukokouksessa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kuudennen puiteohjelman tarkoituksena 
on helpottaa perustamissopimuksen 163 artiklan 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista eli lujittaa yhteisön teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa, suosia 
yhteisön teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä ja edistää kaikkea 
tutkimustoimintaa, jota pidetään tarpeellisena sopimuksen muiden lukujen perusteella. 

Puiteohjelma on edelleen otsakkeen merkittävin menoerä, sillä määrärahoja on yhteensä 5 047 
miljoonaa euroa, missä on lisäystä 232 miljoonaa euroa. Puiteohjelma on keskeisessä 
asemassa, kun unionissa kehitetään osaamistaloutta ja -yhteiskuntaa, jotka ovat avaintekijöitä 
innovaatiotoiminnan, kilpailukyvyn ja työllisyyden, kestävän talouskasvun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä.  

Taulukossa esitetään kuudennen puiteohjelman määrärahojen jakautuminen 
toimintalohkoittain: 

(milj. euroa, käypiin hintoihin) 

Toimintalohko
TALOUSARVIO 

2004
Alustava talousarvioesitys 2005

Yritystoiminta 73 800 75 598

Energia ja liikenne 234 300 242 300

Tutkimus 3 157 000 3 292 900

Tietoyhteiskunta 1 047 600 1 119 502

Suora tutkimus 288 900 298 900

Kalatalous 13 400 17 800

Yhteensä 4 815 000 5 047 000

Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) tukee EU:n politiikkoja lähinnä antamalla tieteellistä ja 
teknistä tukea ympäristönsuojelun, väestön turvallisuuden ja kestävän kehityksen alalla. 
Toiminta muodostuu menetelmien, materiaalien ja teknologian riskienarvioinnista,
testaamisesta, validoinnista ja kehittämisestä, ja sen tarkoituksena on tukea eri politiikan aloja 
elintarviketurvallisuudesta petostentorjuntaan, kemiallisiin aineisiin, ympäristönsuojeluun ja 
kestävään kehitykseen sekä ydinturvallisuuteen. Tukea annetaan tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden laboratorioiden ja tutkimuskeskusten kanssa.  

Laajentumisen osalta YTK:n erityistoimien tavoitteena on kannustaa uusien jäsenvaltioiden 
tutkimusorganisaatioita ja -tutkijoita integroitumaan YTK:n verkostoihin ja hankkeisiin 
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erityisesti ympäristönsuojelun sekä elintarvike- ja ydinturvallisuuden alalla, missä näillä 
mailla on vielä tehtävää yhteisön lainsäädännön edellyttämien tieteellisten ja teknisten 
tarpeiden täyttämiseksi. YTK jatkaa myös tiedotustoimia ja toimintansa esittelemistä 
kolmessa jäljellä olevassa ehdokasmaassa ja laajentaa toimintaansa Länsi-Balkanin maissa. Se 
antaa myös teknistä ja tieteellistä tukea unionin uudelle naapuruuspolitiikalle.

Edellisiltä vuosilta peräisin olevat ydinalan rasitteet, jotka johtuvat YTK:n Euratomin 
perustamissopimuksen mukaisesti toteuttamista toimista on toiminto, jonka alalla 
komissio on jo vuodesta 1999 toteuttanut vanhentuneiden ydinlaitosten purkamiseen ja 
käytöstä poistamiseen liittyvää toimintasuunnitelmaa.  

Toimintasuunnitelman mukaan Ispran (I) keskukseen rakennetaan ydinjätteen käsittelylaitos 
sekä säilytyskeskus, koska Italiassa ei vielä ole tällaista ydinjätteen välisijoituspaikkaa. 
Toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa jatketaan jo syntyneen ydinjätteen käsittelyllä ja 
kaikkien ydinlaitosten purkamisella, mikä käsittää myös siitä syntyvän jätteen käsittelyn ja 
varastoinnin.

Toimintasuunnitelma pannaan aluksi täytäntöön YTK:n laitoksilla Isprassa, missä lähes koko 
ydinenergiatoiminta on lopetettu. Pettenin (Alankomaat), Geelin (Belgia) ja Karlsruhen 
(Saksa) laitokset ovat edelleen toiminnassa, ja ne toteuttavat omat toimintasuunnitelmansa sen 
jälkeen kun niiden ydinlaitokset on poistettu käytöstä, mikä voi tapahtua Pettenissä vuoden 
2015 ja Geelissä ja Karlsruhessa vuoden 2025 tienoilla.

Ulkopuolisten yritysten yhteenliittymä on evaluoinut komission vuonna 2002 ja 2003 
toteuttaman ohjelman ja vahvistanut YTK:n esittämät suuntaviivat. Evaluoinnin yhteydessä 
ohjelman kustannusarviota tarkistettiin ja suositeltiin sen täytäntöönpanon nopeuttamista. 
Hankkeen viivästyminen tai laajentaminen nostaa sen kustannuksia. Tämän seurauksena 
vuoden 2005 talousarviomäärärahoja korotetaan. Tarkoituksena on palauttaa käytetty 
polttoaine Pettenistä Yhdysvaltoihin (ennen vuotta 2006, minkä jälkeen se ei ole enää 
mahdollista) ja rakentaa Ispraan jätteen välivarasto. Viimeksi mainitut toimet ovat edellytys 
jätteen käsittelyn ja ydinlaitosten purkamisen aloittamiselle.  

Vuoden 2005 määrärahoiksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja ydinjätehuoltoa varten 
ehdotetaan 66,9 miljoonaa euroa. Määrärahat jakautuvat seuraavasti: 

— 27,5 miljoonaa euroa vastaa määrärahoja, jotka on jo osoitettu seuraaviin kohteisiin: 

— Ispran jätteenkäsittelylaitoksen loppuun saattaminen (rakentaminen, varustelu). 

— Vanhojen ydinjätteiden kuljettaminen Ispraan ja käsittely siellä (YTK:n 
turvallisuusviranomaisille antaman sitoumuksen mukaisesti). 

— Vanhentuneiden hansikaskaappien käytöstä poistaminen ja ydinmateriaalien pois 
siirtäminen Karlsruhessa ydinmateriaalien inventaarion supistamiseksi (säännösten 
mukaan) ja uusien toimintojen mahdollistamiseksi. 

— 10 miljoonaa euroa polttoaineen palauttamiseksi ennenaikaisesti Pettenistä 
Yhdysvaltoihin, koska tämä ei ole mahdollista enää vuoden 2006 jälkeen.

— 20 miljoonaa euroa avaimet käteen -sopimuksen tekemiseksi väliaikaisen 
varastointipaikan rakentamista varten. On parempi tehdä yksi ainoa sopimus kuin monta 
erillistä, vaikka rakennusmenot maksetaan kolmen vuoden aikana menojen seurattavuuden 
ja turvallisuuden optimoimiseksi.  
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— 9,4 miljoonaa euroa tarvitaan jätteen tiivistämiseen joko siten, että Ispraan rakennetaan 
tiivistämislaitos, tai hankitaan tämä palvelu ulkoisesti, jos se osoittautuu 
taloudellisemmaksi vaihtoehdoksi. 

Valtaosa määrärahalisäyksistä perustuu yksittäisiin sijoituksiin, jotka koskevat väliaikaista 
varastointia, ydinpolttoaineen palauttamista Yhdysvaltoihin ja ydinjätteen tiivistämistä.  

On syytä muistaa, että ydinlaitosten purkamista käsittelevä riippumaton asiantuntijaryhmä, 
joka on toiminut YTK:n neuvonantajana ohjelman täytäntöönpanossa, on suosittanut 
ohjelman panemista täytäntöön mahdollisimman nopeasti, jotta ydinjätteen turvalliseen 
varastointiin, turvallisuuteen ja ylläpitoon liittyvissä juoksevissa kuluissa voidaan säästää. 
Näitä kustannuksia on noin 6 miljoonaa euroa vuodessa.  

Muut toimet: 

— Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma, joka rahoitetaan EHTY-sopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen investoiduista EHTY-varoista saatavilla nettotuloilla.  

— Euroopan teollisuuden potentiaalin vahvistaminen turvallisuustutkimuksen alalla:
tämä toisen vuoden valmistelutoimi täydentää jäsenvaltioiden ja muiden EU:n 
toimielinten toimia tällä alalla, ja siinä keskitytään turvallisuusalan pitkälle kehitetyn 
tutkimusohjelman kehittämiseen. Tavoitteena on tutkia, millä edellytyksillä ja millaisin 
menetelmin voitaisiin luoda turvallisuuden osalta ympäristö, joka olisi suotuisa Euroopan 
tieteelliselle, teknologiselle ja teolliselle kilpailukyvylle.

Energia ja liikenne: Vaikka tämän toimintalohkon määrärahoja (tutkimus pois luettuna) 
lisättiin vuoden 2004 talousarviossa 35 miljoonaa euroa 1 047 miljoonaan euroon, niitä 
vähennetään nyt 52 miljoonaa euroa aiemmin hyväksyttyyn rahoitussuunnitelmaan nähden. 
Tämä johtuu Euroopan laajuisiin verkkoihin liittyvän, rajaseutuja koskevan asetuksen 
muutoksen peruuttamisesta. 

Tätä politiikan alaa varten osoitetuilla määrärahoilla on tarkoitus mm.: 

— Kehittää kasvualoitteessa yksilöityjä pitkälle kehittyneitä hankkeita ja panna ne täytäntöön 
erityisesti Euroopan laajuisten verkkojen laajentamisen avulla. Yhteistä 
liikennepolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa hyväksyttiin vuonna 2003 Euroopan 
laajuisten verkkojen kehittämistä koskevat uudet suuntaviivat. Tarkoituksena on täydentää 
vuonna 2001 esitettyä ensisijaisten hankkeiden luetteloa uusilla toimilla, jotka liittyvät 
mm. valtioiden rajat ylittäviin merten moottoriteihin, niin että hankkeita on yhteensä 29. 
Tarkoituksena on myös osoittaa, että hankkeilla on eurooppalaista ulottuvuutta, vahvistaa 
jäsenvaltioiden operatiivista ja rahoituksen koordinointia sekä pyrkiä toteuttamaan 
Euroopan laajuinen verkko vuoteen 2020 mennessä. Euroopan laajuista energiaverkkoa 
koskevia suuntaviivoja on niin ikään tarkistettu, jotta voitiin asettaa uusia 
painopistealueita ja sujuvoittaa hankkeiden hyväksymistä.  

— Kehittää politiikka, joka edistää turvallisuutta ja kansalaisten suojelua energian ja 
liikenteen alalla, erityisesti ottamalla käyttöön uusi toiminto energian ja liikenteen 
käyttäjien turvallisuus ja suojelu.Siihen sisältyvät liikenneturvallisuus, ydinturvallisuus 
ja säteilysuojelu.

— Perustaa rautateiden turvallisuutta valvova Euroopan rautatievirasto ja käynnistää 
Euroopan lentoturvallisuusviraston ja meriturvallisuusviraston toiminta. Tavoitteena on 
erityisesti saada jäsenvaltioiden käyttöön saasteentorjunta-aluksia, jotka voivat osana 
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viimeksi mainitun viraston toimintaa puuttua tapauksiin, joissa meriympäristö pilaantuu 
joko onnettomuuden tai jatkuvan toiminnan seurauksena. 

Yhteisön avustuksen korotuksen ansiosta voidaan nopeuttaa näiden kolmen viraston 
perustamista Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2003 osoittamiin toimipaikkoihin. 

— The provision of a satellite surveillance system for maritime vessels, in order to monitor 
vessels that pollute EU waters, thereby enforcing the new regulation which prohibits the 
emptying of tanks out at sea. As a complement to this10, a feasibility study and measures 
for the coordination of EU coastguards services are also proposed. 

— Jatketaan Marco Polo -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää innovatiivisia toimia 
logistiikan ja intermodaalikuljetusten markkinoiden alalla;  

— Pannaan täytäntöön ”Euroopan älykäs energiahuolto” -ohjelma, jonka tarkoituksena on 
edistää energiansäästöä erityisesti liikenteen alalla ja tukea uusiutuvien energialähteiden 
kehittämistä;  

— Uusitaan ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä (DEPLOY-hanke);  

— Ydinturvallisuustoimenpiteistä rahoitetaan (139 milj. euroa) Liettuan Ignalinan ja 
Slovakian Bohunicen ydinvoimaloiden käytöstä poistaminen. 

Tutkimuksen kuudennesta puiteohjelmasta rahoitettaviin toimiin energian ja liikenteen 
alalla ehdotetaan 242,3 miljoonaa euroa puiteohjelman rahoitussuunnitelman mukaisesti. 
Painopistealoja ovat eurooppalaisen ilmailu- ja avaruusteollisuuden vahvistaminen 
(yhtenäisen ilmatilan toteuttamiseen liittyvä teknologia ja GALILEO) sekä tämän alan 
potentiaalin hyödyntämisen helpottaminen turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kehittämisen 
alalla. Energian alalla painopistealueiden tarkoituksena on erityisesti hallita energiankysyntää 
ja ottaa uusiutuvat energialähteet käyttöön laajassa mittakaavassa sekä edistää puhtaan 
julkisen liikenteen ja korvaavien energiamuotojen käyttöä. Liikenteen alan aloitteet vastaavat 
tarpeeseen kehittää ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä innovatiivisia järjestelmiä 
kaikkia pintaliikennemuotoja (rautatie-, maantie- ja sisävesikuljetukset) varten sekä 
tasapainottaa ja ottaa käyttöön erilaisia kuljetusmuotoja ja vahvistaa turvallisuutta. 

Talous- ja rahoitusasiat: Tätä politiikan alaa varten ehdotetaan 49,7 miljoonan euron 
määrärahoja, eli 50 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2004 talousarviossa.  

Tämä johtuu seuraavista seikoista: 

— Vuoden 2004 talousarviossa oli varattu 91 miljoonaa euroa ’yritystoimintaa koskevaan 
MAP-ohjelmaan: pk-yritysten taloudellisen toimintaympäristön parantaminen’. 
Toimitsijamiehen (Euroopan investointirahasto EIR) antamien tietojen mukaan nämä 
määrärahat käytetään kokonaan vuotta 2004 koskevan MAP-ohjelman pohjalta. Vuodelle 
2005 on kuitenkin esitetty huomattavasti vähemmän maksusitoumusmäärärahoja kuin 
vuodelle 2004. Ehdotuksessa otetaan huomioon EIR:n suunnitelma MAP-ohjelman 
(2001–2005) viimeisen sitoumustentekovuoden odotettavissa olevista hankkeista.

On syytä panna merkille, että MAP-ohjelman rahoitusvälineet ovat markkinalähtöisiä. 
Erityisesti ETF-käynnistysjärjestelmän osalta pörssikurssien heikkeneminen ja nopeasti 
kasvavien innovatiivisten yritysten uudelleenarviointi sekä siitä sijoittajille aiheutuneet 

10  In response to a proposal made by the European Parliament on 13 January 2004. 
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raskaat tappiot ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, että elpymisen odotetaan jäävän 
vuonna 2005 odotettua heikommaksi, mikä näkyy myös EIR:n tätä vuotta koskevissa 
suunnitelmissa. EIR:n suunnitelmien mukaan hankkeille myönnetään tukea MAP-
ohjelmasta 44,5 miljoonaa euroa. Määrä perustuu EIR:n tuoreimpiin tietoihin MAP-
ohjelman rahoitusvälineistä, ja sitä on pidettävä realistisempana tavoitteena kuin 
toukokuun 2003 rahoitussuunnitelmassa esitettyä tavoitetta (63,5 milj. euroa). Tämä 
rahoitus kattaa hankkeet, jotka on tarkoitus esittää hyväksyttäväksi ennen MAP-ohjelman 
maksusitoumuskauden päättymistä, sekä ohjelmien tukikelpoiset kustannukset (mm. 
EIR:n hallintopalkkiot, markkinointi- ja oikeudelliset kulut jne.). Vuodeksi 2005 
pyydetään maksusitoumusmäärärahoja vain sen verran kuin niitä voidaan ohjelman 
perusteella kohtuudella odottaa käytettävän. 

— Tämän toimintalohkon ydinturvallisuutta koskevasta budjettikohdasta suoritettavat menot 
riippuvat siitä, minkä verran hakijat esittävät sellaisia EURATOM-lainoja koskevia 
hakemuksia, jotka voidaan myöntää nykyisen laina-ajan ja tukikelpoisuusedellytysten
puitteissa. Budjettikäytännön mukaisesti tähän budjettikohtaan ehdotetaan tässä ATE:ssa 
tietyn summan sijasta merkintää p.m., mikä perustuu tämänhetkisiin odotuksiin siitä, 
voidaanko vuonna 2005 hyväksyä hakemuksia tätä budjettikohtaa koskevista menoista.  

Tietoyhteiskunta: Tähän toimintalohkoon (pl. tutkimus) esitetään rahoitussuunnitelman 
mukaisesti 8,9 miljoonan euron lisäystä vuoteen 2004 verrattuna. 

Toimintalohko käsittää kolme operatiivista toimintoa: viestintä, eEurope sekä tutkimus ja 
teknologian kehittäminen tietoyhteiskunnan alalla.

Viestintäpolitiikka edistää merkittävällä tavalla valtion- ja hallitusten päämiesten 
Lissabonissa vuonna 2000 asettamien tavoitteiden saavuttamista, joiden mukaan Euroopasta 
on tehtävä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin talous vuoteen 2010 mennessä.  

Tämä merkitsee sitä, että luodaan edellytykset viestintäverkostojen ja -palveluiden avoimille 
ja kilpailukykyisille sisämarkkinoille, missä tuetaan kasvua, innovaatiota ja tehokkuutta.  

Sen lisäksi, että sähköistä viestintää koskeva politiikka edistää kilpailun syntymistä 
markkinoilla, se antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuuden hyödyntää tietoyhteiskunnan 
tarjoamia palveluja. 

eEurope-toiminto sisältää useita ohjelmia, jotka edistävät toiminnalle yleiset puitteet 
tarjoavan eEurope-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. eEurope-toimintasuunnitelman 
yleistavoitteena vuonna 2005 on nopeuttaa tietoyhteiskuntaan siirtymistä ja varmistaa, että sen 
tuomat edut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Tätä varten eEurope-toiminto käsittää 
seuraavat osa-alueet: 

— MODINIS (eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen 
levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskeva ohjelma);  

— eTen, joka edistää toimintasuunnitelmassa mainittujen julkisten sähköisten palvelujen 
saavutettavuutta tuomalla sähköiseen tiedonsiirtoverkkoon perustuvat yleisen edun 
mukaiset palvelut operatiiviselle tasolle;  

— eContent ja eContentplus, joilla tuetaan eurooppalaisen digitaalisen sisältötuotannon 
kehittämistä maailmanlaajuisissa verkostoissa ja edistetään siten laajakaistayhteyksien 
laajemman käytön edellyttämiä keskeisiä vaatimuksia;  
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— Internetin käyttöturvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma ja sen jatkotoimet, joilla 
kehitetään tietoinfrastruktuurin turvallisuutta edistämällä Internetin turvallisempaa käyttöä 
torjumalla sen laitonta ja haitallista sisältöä;

— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto aloittaa täysimääräisen toimintansa, mikä helpottaa 
koordinoidun lähestymistavan soveltamista turvallisuusasioissa koko Euroopan laajuisesti.  

Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kuudenteen puiteohjelmaan liittyvän, 
tietoyhteiskunnan tekniikkaa koskevan painopistealueen muodostavat uuden sukupolven 
teknologiat, joiden avulla tietokoneet ja tietoverkot voidaan liittää saumattomasti 
jokapäiväiseen elinympäristöön. Tulevassa kehitystyössä on tarkoitus keskittyä teknologiaa 
käyttävien kansalaisten ja yritysten tarpeisiin näiden osallisuuteen perustuvan 
osaamisyhteiskunnan luomiseksi. Tähän toimintoon ehdotetaan 1 119,5 miljoonaa euroa 
kuudennen puiteohjelman rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Koulutus ja kulttuuri: Toimintalohkolle ehdotetaan yhteensä 884,6 miljoonaa euroa. 
Tavoitteena on kehittää Euroopan inhimillisiä voimavaroja, luoda eurooppalainen 
osaamisyhteiskunta ja eurooppalainen kulttuurialue sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan 
Euroopan yhdentymiseen. 

Määrärahojen avulla voidaan rahoittaa muun muassa seuraavia toimia: 

— Koulutusta koskevaan toimintoon liittyvät toimenpiteet.Tähän ehdotetaan 428,6 
miljoonan euron määrärahoja, mikä on 43,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2004. 

Lisäys johtuu osaksi Sokrates-ohjelman määrärahojen korottamisesta (361,2 milj. euroa 
vuonna 2005) ohjelman koko täytäntöönpanokautta (2000–2006) koskevan 
rahoitussuunnitelman mukaisesti. Osaksi lisäys johtuu siitä, että Erasmus Mundus 
-ohjelman määrärahat (8 milj. euroa vuonna 2004) nousevat 27 miljoonaan euroon vuonna 
2005.

Sen sijaan eLearning-ohjelman määrärahat (16 milj. euroa vuonna 2004) alenevat 14 
miljoonaan euroon, jotta pysytään ohjelman kokonaismäärärahojen puitteissa (2004–
2006).

Toiminnon muiden budjettikohtien määrärahat, jotka liittyvät koulutusalalla toimivien 
organisaatioiden tukiohjelmaan, eivät muutu merkittävästi vuoteen 2004 verrattuna.  

— Ammatillista koulutusta koskevan toiminnon keskeinen yhteisön toimenpide liittyy 
Leonardo da Vinci -ohjelman toiseen vaiheeseen, johon on osoitettu 208,2 miljoonaa 
euroa vuodeksi 2005. 

Tähän lukuun sisältyy myös tuki Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskukselle (Cedefop; 16,1 milj. euroa vuonna 2005) ja Torinossa toimivalle 
Euroopan koulutussäätiölle (18,5 milj. euroa vuonna 2005, sisältää 2,5 milj. euroa Phare-
ohjelman määrärahoja). 

— Kulttuurin ja kielten toiminnon tärkein yhteisön toimenpide on kulttuurin puiteohjelma, 
johon ehdotetaan 34,9 miljoonaa euroa vuodeksi 2005 koko ohjelmakautta koskevan 
rahoitussuunnitelman mukaisesti (ohjelmaa on tarkoitus jatkaa alkuperäisen 
ohjelmakauden 2000–2004 lisäksi vuosina 2005 ja 2006). 

Toiminnon muiden budjettikohtien määrärahat liittyvät kulttuurialalla toimivien 
organisaatioiden tukiohjelmaan, ja niiden on tarkoitus olla ohjelman monivuotisen 
rahoitussuunnitelman mukaisia.  
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— Audiovisuaalipolitiikkaa ja urheilua koskevan toiminnon tärkein yhteisön toimenpide 
on Media Plus- ja Media Training -ohjelmien toteuttaminen. Vuoden 2005 
kokonaismäärärahoiksi ehdotetaan 93,3 miljoonaa euroa ohjelmien 
kokonaisrahoitussuunnitelman mukaisesti (alkuperäistä ohjelmakautta 2001–2005 on 
tarkoitus jatkaa vuoteen 2006). 

Tämän toiminnon kokonaisrahoituksen supistuminen johtuu lähinnä siitä, että vuoden 
2004 määrärahoihin sisältyi 8,6 miljoonaa euroa Euroopan liikuntakasvatuksen 
teemavuoteen liittyviä määrärahoja. 

— Nuorisoa koskevan toiminnon tärkein yhteisön toimenpide on Nuoriso-ohjelma, johon 
ehdotetaan 111,5 miljoonaa euroa vuodeksi 2005. Tämä korottaa koko toiminnon 
määrärahoja. 

— Lopuksi esitetään yhteisen toimeenpanoviraston perustamista koulutuksen ja kulttuurin 
toimintoa varten. Viraston tehtävänä on avustaa komissiota ohjelman hallinnoinnissa, sillä 
ohjelman perussäädöksissä säädetään näiden tehtävien osoittamisesta ulkopuoliselle 
taholle. Toimeenpanoviraston perustaminen tuli ajankohtaiseksi ensin teknisen avun 
toimistojen korvaamisen vuoksi, mutta se antaa myös tilaisuuden kehittää ohjelman 
hallinnointia ja varmistaa edunsaajille paremmat palvelut samalla kun komission yksiköt 
voivat keskittyä alan poliittisiin ja ensisijaisiin tehtäviin.  

Tiedotus- ja viestintätoimet on jaettu eri toimintalohkoille: lehdistö ja viestintä, koulutus ja 
kulttuuri, talous- ja rahoitusasiat, laajentuminen, oikeus- ja sisäasiat, ulkoiset toimet ja 
komission politiikkojen koordinointi. Kokonaismäärärahoja koskeva ehdotus on 89,7 
miljoonaa euroa, mihin sisältyy 63,8 miljoonaa euroa lehdistön ja viestinnän toimintalohkon 
määrärahoja.Määrärahojen avulla voidaan toteuttaa seuraavat toimet: 

— tiedottaa tiedotusvälineille ja kansalaisille komission toiminnasta ja edistää sen poliittisten 
tavoitteiden tunnettuutta; 

— tiedottaa komissiolle yleisen mielipiteen kehityksestä jäsenvaltioissa.  

Verotus ja tulliliitto: Toimintalohkoon ehdotetaan rahoitussuunnitelman mukaisesti yhteensä 
58,2 miljoonaa euroa, eli 8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2004. Määrärahojen avulla 
uudet jäsenvaltiot voidaan ottaa täysimääräisesti mukaan nykyisten ohjelmien ja erityisesti 
seuraavien ohjelmien täytäntöönpanoon: 

— Tulli 2007 (35,1 milj. euroa): Vuoden 2005 toimien tavoitteena on ensisijaisesti varmistaa 
yhteisön lainsäädännön avulla yhteismarkkinoiden moitteeton toiminta laajentuneessa 
yhteisössä. Ohjelman erityistavoitteissa otetaan huomioon tarve varmistaa nykyisten 
tietokonejärjestelmien sujuva toiminta ja kehittäminen, petostentorjuntatoimien 
lujittaminen ja vaatimustenmukaisuustoimien kustannusten alentaminen siten, että 
kannustetaan luomaan yritystoiminnalle kilpailukykyinen ympäristö. Toimet liittyvät 
viestintäjärjestelmiin ja tietojenvaihtoon, hallinnointiin ja projektiryhmiin, 
vertailuanalyysiin, virkamiesvaihtoon, seminaarien ja työpajojen järjestämiseen sekä 
koulutus- ja seurantatoimiin. 

Kun tulliliitto laajennetaan koskemaan myös 10 uutta jäsenvaltiota, joiden liittymisen 
myötä suuri osa EU:n ulkorajasta siirtyy kohti itää, on tarkoitus toteuttaa toimia, joilla 
uusien jäsenvaltioiden hallintoelimiä autetaan käyttämään valvontamekanismia, joka 
suojaa sisämarkkinoita kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa. 

— Fiscalis 2007 (14,6 milj. euroa): Ohjelman tarkoituksena on parantaa verotusjärjestelmien 
toimivuutta kansainvälisillä markkinoilla vahvistamalla yhteistyötä ohjelmaan 
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osallistuvien maiden ja niiden hallintoelimien ja virkamiesten välillä sekä todeta ja 
ratkaista yhteistyötä mahdollisesti haittaavat lainsäädäntöön ja hallintokäytäntöihin 
liittyvät ongelmat. Toimia on suunnitteilla erityisesti viestintäjärjestelmien ja 
tietojenvaihdon sekä virkamiesvaihdon, työryhmien, monenvälisten seminaarien ja 
seurantatyöryhmien sekä yhteisten koulutusaloitteiden järjestämiseksi. 

Terveys ja kuluttajansuoja: Toimintalohkolle ehdotetaan 120,6 miljoonaa euroa, eli 12,6 
miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2004. 

Tärkeimpiä tähän toimintalohkoon liittyviä keskipitkän aikavälin toimintoja ovat 
kuluttajapoliittinen strategia kaudelle 2002–2006, kansanterveysohjelman (2003–2008) 
toteuttaminen sekä elintarviketurvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa esitettyjen 
toimien täydentäminen ja toteuttaminen, minkä lisäksi toiminta on mukautettava 25:n ja 
myöhemmin vielä useamman jäsenvaltion unioniin. 

Otsakkeesta 3 vuonna 2005 rahoitettavia erityistoimia ovat muun muassa seuraavat: 

— Pannaan täytäntöön 5-vuotiseen kuluttajapoliittiseen strategiaan (2002–2006) perustuva 
toimintaohjelma. Strategiassa vahvistetaan selkeät poliittiset suuntaviivat asettamalla 
kolme keskipitkän aikavälin tavoitetta: korkeatasoinen ja yhtenäinen kuluttajansuoja, 
kuluttajansuojasääntöjen tehokas soveltaminen ja kuluttajajärjestöjen osallistuminen EU:n 
politiikkaan. Vuonna 2005 jatketaan työtä, jonka tavoitteena on luoda kuluttajien 
luottamusta herättävä ympäristö, jossa he voivat hyödyntää sisämarkkinoiden luomia 
valikoima- ja hintaetuja ilman kansallisten rajojen asettamia rajoituksia. Näin edistetään 
EU:n kilpailukykyä maailmanlaajuisesti varmistamalla, että kilpailu toimii yritysten ja 
kuluttajien välisillä markkinoilla moitteettomasti. Ohjelman toteuttamiseen osoitetaan 
20,2 miljoonaa euroa. 

— Pannaan täytäntöön kansanterveysohjelma (2003–2008) osoittamalla tähän tarkoitukseen 
58,9 miljoonaa euroa vuodeksi 2005 ja tukemalla sitä toimeenpanoviraston avulla. 

— Kehitetään Euroopan elintarviketurvallisuusviraston toimintaa, joka sijoitetaan 
joulukuussa 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti Parmaan, 
varmistamalla että virasto voi kehittyä edelleen ja vastata sille asetettuihin vaatimuksiin. 
Tämä edellyttää jonkin verran lisäresursseja vuodelle 2005 jo suunniteltujen määrärahojen 
lisäksi, minkä vuoksi pyydetään vielä 2,5 miljoonaa euroa, jolloin kokonaismääräksi tulee 
36,7 miljoonaa euroa. 

— Perustetaan uusi Euroopan tautientorjuntakeskus (4,8 milj. euroa). 

Yritystoiminta: Toimintalohkon toimien tarkoituksena on ensisijaisesti: 

— kannustaa yritystoimintaa ja parantaa yritysten toimintaympäristöä;  

— taata tavaroiden ja palvelujen saatavuus markkinoilla samalla kun varmistetaan 
turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso;  

— tukea innovaatioille ja muutoksille suotuisan ympäristön luomista;  

— vahvistaa eurooppalaisen yritystoiminnan kilpailuasemaa yleensä tukemalla kestäviä 
tuotantomenetelmiä ja varmistaa erityisesti vaikutustenarvioinnin avulla, että kestävää 
kehitystä koskevan EU:n strategian ympäristönsuojelu- ja sosiaaliset toimet ovat tuottavia.  

Toimintalohkolle esitetään 136,4 miljoonaa euroa (tutkimus pois luettuna), ja tavoitteena on 
erityisesti:
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— Vahvistaa yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä ja parantaa yritysten hallinnollista, 
lainsäädännöllistä ja taloudellista toimintaympäristöä erityisesti pk-yrityksille tarkoitetun 
yritystoimintaa ja yrittäjyyttä koskevan ohjelman (26 milj. euroa) ja IDA-verkoston (29,3 
milj. euroa) avulla. 

— Kehittää sisämarkkinoita (19,7 milj. euroa) alakohtaisten suuntaviivojen sekä ilmoitus- ja 
varmennusmenettelyjen avulla, joiden tarkoituksena on edistää EU:n ja sen uusien 
naapurien välistä kauppavaihtoa, sekä standardisoinnin ja lainsäädäntöjen lähentämisen 
avulla (18,8 milj. euroa). Lisäksi esitetään, että kemikaaleja koskevan EU:n uuden 
säädöskehyksen valmistelutöihin ja mm. uuden kemikaaliviraston perustamiseen 
myönnetään 5,8 miljoonaa euroa. Virasto sijoitetaan joulukuussa 2003 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti Helsinkiin. Sillä tulee olemaan keskeinen rooli 
uutta kemikaalistrategiaa koskevan REACH-järjestelmän hallinnoinnissa, mikä on tämän 
toimintalohkon painopistealue. 

— Lääkearviointiviraston toiminta-avustus, joka on 29,1 miljoonaa euroa eli 0,6 miljoonaa 
euroa enemmän kuin vuonna 2004, sisältää 3,7 miljoonan euron lisätuen, jolla korvataan 
harvinaislääkkeiden vapauttaminen arviointimaksuista. 

Kuudenteen TTK-puiteohjelmaan liittyvän toiminnon TUTKIMUS – Innovaatioiden ja 
muutosten edistäminen tarkoituksena on edistää teknologista innovointia, tutkimustulosten 
hyödyntämistä, tietämyksen ja teknologioiden siirtoa sekä teknologiayritysten perustamista 
yhteisössä ja kaikilla sen alueilla. Toimintoon ehdotetaan 75,6 miljoonaa euroa kuudennen 
puiteohjelman rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Yleisenä tavoitteena on kehittää konkreettisesti Euroopan innovointikykyä lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä edistämällä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan parempaa 
yhdentämistä ja pyrkimällä johdonmukaisempaan politiikkaan ja sääntely-ympäristöön 
Euroopan unionissa. Tutkimuksen ja innovaation alalla voidaan saavuttaa myönteisiä ulkoisia 
vaikutuksia vain täydentämällä olemassa olevia kansallisia toimintoja koordinoinnilla ja 
Euroopan tasolla toteutetuilla toimilla. Merkittäviä mittakaavaetuja voidaan saavuttaa 
välttämällä toiminnan pirstaloitumista ja päällekkäisiä toimintoja kansallisella tasolla. Se, että 
pääpaino on koordinoinnissa ja parhaiden käytäntöjen vaihdossa, takaa nämä tulokset ja 
varmistaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen.  

Ympäristö: Toimintalohkoon ehdotetaan 234,5 miljoonan euron määrärahaa, mihin sisältyy 
142,5 miljoonaa euroa LIFE-ohjelman jatkamiseen vuonna 2005 ja 56,9 miljoonaa euroa 
ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa ja uusien poliittisten aloitteiden kehittämistä varten. 

Komission strategiset tavoitteet, jotka tähtäävät korkeatasoiseen ympäristönsuojeluun ja 
kestävään kehitykseen, on asetettu ympäristöalan kuudennessa puiteohjelmassa kaudelle 
2002–2012 eikä niihin tehdä suuria muutoksia vuonna 2005.

Tämän strategisen kehyksen puitteissa painopisteinä ovat edelleen ilmastonmuutos, 
luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus, resurssien kestävä käyttö, ympäristö ja terveys 
(ilman laatu ja kaupunkiympäristö) sekä globaalit ympäristökysymykset. 

Ympäristönsuojelu on kaikkien vuoden 2005 painopisteiden keskeinen osa-alue. 
Kilpailukyvyn ja koheesion yhteydessä investointi ympäristöteknologiaan kehittää taloutta ja 
tuottaa kasvua ja vähentää samalla terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia 
sekä parantaa elämänlaatua. Kansalaisten turvallisuuden alalla EU:n kansalaiset odottavat 
unionilta suojelua kemiallisilta ja biologisilta sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen kohdistuvilta 
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uhkilta nopean toiminnan muodossa luonnon- tai ihmisen aiheuttamien katastrofien 
yhteydessä. Lisäksi on riskintorjuntatoimenpiteiden avulla huolehdittava erityisesti 
vaarallisten kemikaalien valvonnasta. Tähän liittyy merkittävä ympäristönsuojelullinen 
ulottuvuus, ja asia liittyy läheisesti ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Yleistä 
vakautta ja turvallisuutta koskevan painopisteen osalta ympäristöpolitiikalla on keskeinen 
asema, kun pyritään edistämään kestävän kehityksen ulkoisia ulottuvuuksia.

Oikeus- ja sisäasiat: Vuonna 2005 alkaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen luomisen toinen vaihe, joka perustuu Tampereen päätelmiin perustuvan ohjelman 
tulosten arviointiin. Tämän alueen toteuttaminen on edelleen keskeinen ja tärkein strateginen 
tavoite, joka edistää merkittävästi myös komission vuodelle 2005 määrittämää toista keskeistä 
tavoitetta (turvallisuus ja Euroopan kansalaisuus).

Toimintalohkoon ehdotetaan 536,7 miljoonan euron määrärahaa, eli 44,5 miljoonaa enemmän 
kuin vuonna 2004. Määrärahan avulla voidaan mm. kehittää yhdennetty 
viisumitietojärjestelmä (VIS), Schengenin tietojärjestelmän II vaihe sekä yhteisiä politiikkoja 
maahanmuuton, turvapaikka-asioiden ja kolmansien maiden kansalaisten EU:hun 
kotouttamisen alalla. Merkittävä aloite tällä alalla on Euroopan pakolaisrahaston toiminnan 
jatkaminen kaudella 2005–2010. 

Määrärahaan sisältyy 336 miljoonaa euroa Schengen-järjestelyn siirtymävaiheen 
täytäntöönpanoon, jotta uusia jäsenvaltioita voidaan tukea Euroopan unionin uusien 
ulkorajojen valvonnassa. Kaliningradin siirtymäjärjestelyjen rahoittamiseen osoitetaan 13 
miljoonaa euroa. 

Työllisyys- ja sosiaaliasiat: EY:n perustamissopimuksen 138 artiklan mukaisesti komission 
tehtävänä on edistää työmarkkinaosapuolten kuulemista yhteisön tasolla ja toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimet niiden vuoropuhelun helpottamiseksi varmistamalla molemmille 
tasapuolinen tuki. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun avulla on luotava olosuhteet, 
joissa työntekijät voivat osallistua muutokseen ja saada ajoissa tietoa siitä, mitä yrityksissä, 
teollisuuden eri aloilla ja eri maantieteellisillä alueilla on tapahtumassa. Pyrittäessä luomaan 
innovatiivisia yleispuitteita uusia työllisyyden muotoja varten on tuettava liikkuvuutta ja 
investoimista henkilöstöresursseihin yhä monimuotoisemmissa työtehtävissä siten, että 
tuetaan siirtymistä tehtävästä ja työpaikasta toiseen sosiaalista suojelua vaarantamatta.  

Työllisyyttä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön avulla on 
varmistettava, että työntekijöillä on samat oikeudet ja sama suojelu kaikkialla 
sisämarkkinoilla ja että yrityksille asetetaan näillä aloilla yhtenäiset vaatimukset.

Toimia Euroopan tasolla tarvitaan myös, jotta voidaan tukea työntekijöiden ja heidän 
perheidensä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen kaikkialla unionin alueella.

Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, että jäsenvaltioiden on tehostettava 
toimiaan, jotta tavoite köyhyyden poistamiseksi vuoteen 2010 mennessä voisi edetä 
merkittävästi. On erittäin tärkeää tukea edelleen avoimen koordinaation menetelmän avulla 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisissa kansallisissa toimintasuunnitelmissa 
esitettyjä kansallisia strategioita ja eri sidosryhmien, erityisesti paikallis- ja 
alueviranomaisten, valtiosta riippumattomien järjestöjen, työmarkkinaosapuolten, kolmannen 
sektorin ja sosiaalipalveluiden osallistumista.  
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Sosiaaliturvajärjestelmät, joita pidetään eurooppalaisen yhteiskuntamallin keskeisenä osa-
alueena, säilyvät yksittäisten jäsenvaltioiden vastuualueena. EU:n olisi kuitenkin pyrittävä 
auttamaan ja tukemaan jäsenvaltioita sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisessa etenkin kun 
niiden kohtaamat demografiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset haasteet ovat suurelta osin 
yhteisiä. Jotta nämä ongelmat voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti, on lujitettava 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä avoimen koordinaation menetelmän avulla. 
Sosiaaliturvajärjestelmien uudenaikaistamisen on vahvistettava solidaarisuutta samalla kun 
varmistetaan, että ne edistävät työllisyyttä ja talouskasvua ja edustavat kestävää kehitystä.  

Samalla Euroopan unionin on edelleen tuettava perustavanluonteisia sosiaalisia oikeuksia
ja kehitettävä tehokkaita politiikkoja ja toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi poistamalla 
esteet, jotka vaikeuttavat osallistumista rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, iän, vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.  

EY:n perustamissopimuksen 2 artiklassa tunnustetaan miesten ja naisten välinen tasa-arvo 
yhdeksi yhteisön perusperiaatteeksi, tavoitteeksi ja tehtäväksi. Lisäksi yhteisölle osoitetaan 
erityistehtävä ottaa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset huomioon 
kaikissa toimissaan.  

Tätä periaatetta on tuettava lainsäädännön avulla ja toteuttamalla erityistoimenpiteitä, joiden 
avulla tuetaan naisten pääsyä päättäviin asemiin, lujitetaan oikeutta tasa-arvoon sekä 
helpotetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.  

Komissio toteuttaa tällä alalla neljäntyyppisiä toimia: 

— Se toteuttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevaa puitestrategiaa. 

— Se jatkaa yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan viidennen toimintaohjelman 
täytäntöönpanoa.

— Se valmistelee ja laatii säädöstekstejä, joiden avulla pyritään saavuttamaan miesten ja 
naisten välinen tasa-arvo, ja valvoo tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

— Se edistää sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten huomioon ottamista komission 
toteuttamien politiikkojen yhteydessä.

Edellä mainittujen painopisteiden toteuttamiseen osoitetaan tällä toimintalohkolla 170,8 
miljoonaa euroa. Määrärahan avulla on tarkoitus toteuttaa mm. seuraavat toimet: 

— EURES – Euroopan työnvälitysverkosto (16,5 milj. euroa); 

— Työmarkkinaohjelma (15 milj. euroa);  

— Työntekijäjärjestöt ja työolosuhteet (72,5 milj. euroa), mihin sisältyy yhteisön avustus 
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle (18,6 milj. euroa) ja Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysvirastolle (17,5 milj. euroa); 

— Osallisuutta edistävän yhteiskunnan tukeminen (55,8 milj. euroa), johon sisältyy 19,9 
miljoonaa euroa syrjäytymisen torjuntaan ja ehkäisemiseen, 19,3 miljoonaa euroa 
syrjinnän torjuntaan ja ehkäisemiseen ja 8,2 miljoonaa euroa Euroopan rasismin ja 
muukalaisvihan seurantakeskukselle; 

— Yhteisön toimet miesten ja naisten välisen tasa-arvon tukemiseksi (11,4 milj. euroa). 
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6. ULKOISET TOIMET: OTSAKE 4

6.1. Yhteenvetotaulukko 

(miljoonaa euroa, nykyhinnoin) 
TALOUSARVIO 2004 RN 2005 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004

MSM MM MSM MSM MM MSM MM

5 176,6 4 950,9 5 119 5 234 5 010,2 1,1% 1,2%

Marginaali = –115 miljoonaa

6.2. Otsakkeen 4 pääkohdat 

— Otsakkeeseen 4 ehdotetut määrärahasitoumukset vuoden 2005 ATE:ssä ovat 5 234 
miljoonaa euroa, mikä on 57,4 miljoonaa euroa (1,1 %) enemmän kuin vuoden 2004 
talousarviossa. Otsakkeen 4 enimmäismäärä vuonna 2005 on 5 119 miljoonaa euroa. 
ATE:n määrärahapyyntö ylittää näin ollen enimmäismäärän 115 miljoonalla eurolla, ja 
joustovälinettä tarvitaan vuoden 2004 tavoin (95 milj. euroa) vaikkakin hieman 
suuremmassa määrin. 

— Taustalla on tarve jatkaa Irakin vakauden, demokratisoitumisen ja jälleenrakentamisen 
edistämistä. ATE:ssä tähän osoitetaan 200 miljoonaa euroa (mistä 190 milj. euroa tätä 
koskevasta budjettikohdasta ja 10 milj. euroa luvusta Ihmisoikeudet ja demokratiakehitys) 
eli hieman enemmän kuin vuodeksi 2004 budjetoitu määrä (160 milj. euroa). 

— Irakin tukemiseen ei ollut osoitettu varoja. Ehdotuksen mukaan hieman alle puolet 
rahoituksesta otettaisiin enimmäismäärästä hyödyntämällä marginaali ja muuttamalla 
ohjelmasuunnitelmaa. Hieman yli puolet tarvitaan enimmäismäärän lisänä. Koska 
otsakkeeseen 4 on tehty vuoden 2000 jälkeen lukuisia ohjelmamuutoksia useiden 
huomattavien vakauttamis- ja jälleenrakennushankkeiden vuoksi (Kosovo, Serbia, 
Afganistan ja nyt Irak), lähestytään tilannetta, jossa painopistealueiden muuttaminen 
edelleen vaarantaisi jatkuvuuden unionin politiikassa ja unionin avustussuhteissa moniin 
köyhiin maihin sekä terveys- ja demokratiaohjelmien tärkeät tavoitteet. 

— Irakille myönnettävällä tuella vastataan vuoden 2005 toimintastrategian 
painopistealueeseen ”Ulkoinen vastuu: naapuruus ja kumppanuus”. Vuoden 2005 ATE:ssa 
ehdotetaan naapurimaita (eteläinen Välimeri ja Itä-Eurooppa) tukevien ohjelmien 
talousarvioiden vakauttamista tasolle, joka saavutettiin vuoden 2004 vahvistettuun 
talousarvioon tehtyjen merkittävien korotusten ansiosta. Viime vuonna päätettiin myös, 
ettei Länsi-Balkanin talousarviota vähennettäisikään merkittävästi, eikä tätä aseteta 
vuoden 2005 ehdotuksissa kyseenalaiseksi. 

— Painopistealueilla ”ulkoinen vastuu” ja ”turvallisuus” kiinnitetään yhä enemmän huomiota 
muuttovirtojen hallintaan yhteistyössä alkuperämaiden kanssa. Ohjelma pohjautuu kolmen 
vuoden valmistelutoimien jälkeen vuoden 2004 alussa hyväksyttyyn uuteen 
oikeusperustaan, ja sen talousarvio kasvaa 50 prosenttia vuodesta 2004. 

— Maksumäärärahojen kokonaismääräksi ehdotetaan yli 5 miljardia euroa, jossa on kasvua 
1,2 prosenttia vuodesta 2004. Ehdotettujen maksumäärärahojen avulla komissio voi 
edelleen vähentää aiemmilta vuosilta periytyviä maksattamatta olevia sitoumuksia. Avun 
toimittamisessa tapahtuu asteittaista parannusta, mikä johtuu erityisesti EU:n ulkopuolelle 
suuntautuvaan tukeen liittyvien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen uudistamisesta. 

— EU:n ulkopuolelle suuntautuvan tuen tehostaminen kuuluu nykyisen komission keskeisiin 
tavoitteisiin. Tämän vuoksi huomiota on kiinnitetty ohjelmien hallinnointirakenteiden
vahvistamiseen ja erityisesti laajaan hankkeeseen hajauttaa hallintotehtäviä. Prosessi 
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alkoi jo vuonna 2001, kun maantieteellisesti ryhmiteltyjen ohjelmien hallintotehtäviä 
alettiin hajauttaa (päätoimipaikasta lähetystöihin). Vuonna 2005 alkaa hankkeen 
loppuvaihe, kun tärkeimpien aihekohtaisten ohjelmien hallintotehtävät hajautetaan. 
Hallinto- ja tukimenojen (entiset BA-kohdat) yleistaso lähenee tasapainoa, jonka 
arvioidaan vakautuvan noin 4 prosentiksi tuettujen ohjelmien määrärahoista.  

6.3. Otsakkeen 4 yleisesittely 

Rahoitusnäkymien otsake 4 kattaa unionin ulkomaanohjelmat lukuun ottamatta 
laajentumisprosessia (joka katetaan otsakkeesta 7 ”Liittymistä valmisteleva strategia”) ja 
Euroopan kehitysrahastoa (EKR). Otsakkeen 4 (maksusitoumus)määrärahat jakautuvat 11 
toimintalohkolle. Varojen käyttö on kuitenkin varsin keskittynyttä, sillä kolme suurta 
toimintalohkoa – ulkosuhteet, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu – kattaa yhteensä yli 
93 prosenttia otsakkeen määrärahoista. Lisäksi 6 prosenttia määrärahoista osoitetaan kahteen 
keskisuureen toimintalohkoon (talous- ja rahoitusasiat sekä kalatalous). Jäljelle jäävä prosentti 
jakautuu kuudelle eri toimintalohkolle, joista tärkein on sisäiset politiikat (ulkosuhteisiin 
liittyvät näkökohdat). 

Erityistä huomiota on syytä kiinnittää maksumäärärahoihin kahdesta syystä: ensinnäkin on 
varmistettava, että maksumäärärahat riittävät kattamaan tehdyt sitoumukset, ja toiseksi on 
jatkettava viime vuosina jo aloitettua työtä aiemmilta vuosilta periytyvien maksattamatta 
olevien sitoumusten vähentämiseksi. Komissiohan on jo tehnyt perusteellisen selvityksen 
kaikista ns. lepäävistä sitoumuksista, ja selvitys on tuottanut hyviä tuloksia. Työn tueksi on 
alettu laatia perusteellista arviota maksumäärärahatarpeista. Tavoitteena on myös supistaa 
myöhemmin toteuttamisvaiheessa tehtävät muutokset (määrärahasiirrot, lisätalousarviot) 
mahdollisimman vähiin. 

Ulkosuhteiden toimintalohko käsittää kymmenen eri toimintoa eli tärkeimmät 
maantieteellisesti ryhmitellyt ohjelmat ja muutamia aihekohtaisia toimintoja. Seuraavassa 
esitetään tärkeimpien toimintojen maksusitoumusmäärärahojen kehitys (hallinnolliset 
tukimenot eli entiset BA-kohdat sisältyvät näihin määrärahoihin sen sijaan, että ne esitettäisiin 
erikseen luvussa 19 01): 

— Itä-Eurooppa, Kaukasia ja Keski-Aasian tasavallat (+1,1 %, 515 milj. euroa): 
neuvostolle ja parlamentille esitettiin maaliskuussa 2003 ehdotus uudeksi kehykseksi 
suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin, ja kehystä parannellaan edelleen vuonna 
2004. Sen sisältönä on avun keskittäminen rajatylittäviin kysymyksiin, alueelliseen 
yhteistyöhön ja kestävän kehityksen edistämiseen unionin itärajan seudulla, uudistusten 
edistämiseen ja kannustamiseen yksityisiin investointeihin. Vuoden 2005 ATE:ssä 
vakautetaan vuoden 2004 lisäys, joten ehdotetut määrärahat ovat 6,7 prosenttia vuoden 
2003 tason yläpuolella. 

— Länsi-Balkan (–9,2 %, 554 milj. euroa): Länsi-Balkanin maksusitoumusmäärärahat 
pienenevät suuria tukimääriä vaatineen jälleenrakennuskauden jälkeen. Koska huomioon 
otettiin painopistealue ”naapuruus” ja riski siitä, että alue säilyy epävakaana, vuonna 2004 
määrärahoja korotettiin huomattavasti ja korjausta ehdotettiin koko ajanjaksolle 2004–
2006. ATE:ssä ehdotetaan, että vuoden 2005 talousarviossa säilytettäisiin viimevuotinen 
korotus.

— Välimeren ja Lähi-idän alue (+6,8 %, 1 070 milj. euroa tai +4,5 % eli 880 milj. euroa, 
jos Irakia ei lasketa mukaan): tälle alueelle suuntautuu otsakkeen 4 talousarviosta yli 
20 prosenttia. Irakille on varattu 190 miljoonaa euroa (ja lisäksi 10 miljoonaa euroa 
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luvusta Ihmisoikeudet ja demokratiakehitys), kun vuonna 2004 Irakille varattiin 160 
miljoonaa euroa. Lähi-idän rauhanprosessiin on omat budjettikohtansa, ja sitä tuetaan 
myös MEDA-ohjelman osana. Suurin osa alueen tuesta kanavoidaan MEDA-ohjelman 
kautta. Alueen saamaa tukea korotettiin huomattavasti vuonna 2004, kun eteläisiä 
naapureita koskevaa yhteistyökehystä tarkistettiin edellä mainitulla tavalla. Vuoden 2005 
ATE:ssä vahvistetaan vuoden 2004 talousarviossa käynnistetty ohjelmasuunnittelun 
muutos. Jos Irakia ei oteta huomioon, talousarvio kasvaa 4,5 prosenttia tasolle, joka on 
16,7 prosenttia eli 126 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2003. 

— Latinalainen Amerikka (+0,9 %; 315 milj. euroa): ehdotettu määrä ylittää niukasti 
vuoden 2004 määrärahat. Ehdotetun tukitason arvioinnissa on otettava huomioon sen 
tilapäisen ylimääräisen rahoitustuen (250 milj. euroa) loppuminen, jota myönnettiin 
vuosina 1999–2003 Keski-Amerikassa Mitch-hirmumyrskyn jälkeisessä PRRAC-
ohjelmassa. Jos tätä tilapäistä tukea ei oteta lukuun, tuki Latinalaiselle Amerikalle vuonna 
2005 kasvaa, mikä vastaabudjettivallan käyttäjän vaatimusta suunnata kyseiselle alueelle 
riittävästi varoja. 

— Aasia (+5,2 %; 648 milj. euroa): lisäys johtuu pääasiassa muutetusta tukiprofiilista. 
Muutoksella täydennetään Afganistanille annettavaa miljardin euron tukea, josta päätettiin 
tammikuussa 2002. Afganistanin saama tuki ei pienennä alueen muiden tuensaajien tukea, 
sillä niiden talousarvio voi kasvaa samassa suhteessa kuin yleiset määrärahat. 

— Aihekohtaiset ohjelmat: koska otsakkeen 4rahoitustilanne on tiukka, nopean toiminnan 
järjestelmän talousarvio säilytetään vuoden 2004 tasolla (30 milj. euroa). Ihmisoikeuksien 
määrärahoiksi ehdotetaan vuodesta 2000 vallinnutta keskitasoa (poikkeuksena on vuosi 
2004). Määrärahat noudattavat komission hiljattain tekemää ehdotusta oikeusperustan 
voimassaolon pidentämisestä vuosiksi 2005–2006. Vuoden 2004 alussa tuli voimaan uusi 
oikeusperusta unionin ulkopuolisten maiden kanssa maahanmuuttokysymyksissä 
tehtävästä yhteistyöstä. Määrärahoja on tarkoitus lisätä 30 miljoonasta eurosta 
45 miljoonaan euroon vuonna 2005 ohjelmasuunnittelun mukaisesti. Toisena peräkkäisenä 
vuonna KEDOa varten ei ehdoteta määrärahoja, koska Korean demokraattinen 
kansantasavalta ei ole noudattanut ydinsulkusopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 

— Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka: tälle alalle ehdotetaan 55 miljoonan euron 
määrärahoja. Määrä on 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 talousarviossa, mutta 
pienempi kuin vuoden 2004 talousarviossa (62,6 miljoonaa euroa). Komissio perustelee 
ehdotustaan ennakoiduilla tarpeilla, muiden institutionaalisten rahoituskanavien 
käyttömahdollisuuksilla ja otsakkeen 4 kireällä tilanteella. 

Kehitysyhteistyön toimintalohkoon kuuluu kaksi keskeistä toimintoa: 

— Kehitysyhteistyöpolitiikka ja alakohtaiset strategiat: huomionarvoisimmat ehdotukset 
tällä alalla ovat elintarvikeavun lisääminen (435,7 milj. euroa) vuosista 2003 ja 2004, 
valtiosta riippumattomien järjestöjen tuen jatkaminen budjettivallan käyttäjän vuonna 
2004 hyväksymällä tasolla sekä terveydenhuollon budjettikohtien (köyhyyteen liittyvät 
sairaudet ja lisääntymisterveys) vahvistaminen hieman (alan määrärahoja lisättiin jo 
tuntuvasti vuonna 2003), jotta rahoitus saadaan tasolle, jota yhteisön lainsäätäjä toivoi, 
kun oikeusperustoista keskusteltiin. Vaikka joitakin vähennyksiä tehdään, määrärahat 
vastaavat kuitenkin täysin asianomaisia oikeusperustoja. 

— Saharan eteläpuolinen Afrikka ja AKT-maat (–3,2 %, 168,5 milj. euroa): määrärahojen 
väheneminen johtuu banaanintuottajien tilapäisen tuen alenemisesta oikeusperustan 
mukaisesti. Etelä-Afrikan määrärahat eivät muutu vuoteen 2004 verrattuna. Toiminta 
rahoitetaan pääosin EKR-varoista, jotka eivät kuulu yhteisön talousarvion piiriin (EKR:n 
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hallintokustannukset rahoitetaan kuitenkin suureksi osaksi talousarviosta, joten ne ovat 
poikkeus toimintoperusteisen budjetoinnin periaatteisiin). EKR:n sitoumukset saattavat 
nousta yli 3 miljardin euron vuonna 2005. Komission tiedonannossa ehdotetaan AKT-
maiden kanssa tehtävän yhteistyön täydellistä sisällyttämistä EU:n talousarvioon vuodesta 
2008 lähtien, eli kun nykyisen yhdeksännen EKR:n sitoumuskausi päättyy. 

Humanitaarisen avun toimintalohko (+0 %, 490 milj. euroa) 

Yhteisön humanitaarinen apu on puolueetonta apua, jolla pyritään ensisijaisesti auttamaan ja 
suojelemaan EU:n ulkopuolisten maiden, lähinnä kehitysmaiden, kansalaisia 
luonnonmullistusten, sotien ja aseellisten selkkausten seurauksilta. Vuonna 2004 tehdyn 11 
prosentin lisäyksen jälkeen vuoden 2005 ATE:ssa halutaan vakauttaa määrärahat hetkeksi 
ennen kuin alkuperäinen talousarvio saadaan vastaamaan paremmin todellista keskimääräistä 
avuntarvetta.

Otsakkeen 4 muut toimintalohkot

Kalatalouden (+4,1 %, 202 milj. euroa) sekä talous- ja rahoitusasioiden (–6,7 %, 84,2 milj. 
euroa) toimintalohkot kattavat yhteensä hieman alle 6 prosenttia otsakkeen 4 määrärahoista. 
Kansainvälisten kalastussopimusten osalta ehdotetaan 8 miljoonan euron lisäystä. 
Suvantovaiheen jälkeen, jonka aikana valmisteltiin kansainvälisillä vesillä harjoitettavan 
kestävän ja vastuuntuntoisen kalastuksen välineitä, lisävaroja saadaan (rajallisesti) uusiin tai 
uudistettuihin sopimuksiin. Talous- ja rahoitusasioiden toimintalohko kattaa 
makrotaloudellisen avun EU:n ulkopuolisille Länsi-Balkanin, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian 
maille. Avun poikkeuksellisen luonteen vuoksi näitä määrärahoja hallinnoidaan 
koordinoidusti ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvien aluemäärärahojen kanssa. 

Lopuksi yksi prosentti otsakkeen 4 määrärahoista osoitetaan seitsemään eri toimintalohkoon 
kuuluviin pienimuotoisempiin toimintoihin. Näistä tärkeimpiä ovat sisäisten politiikkojen 
ulkosuhteisiin liittyvät näkökohdat. Määrärahojen suuruus on lähes sama kuin vuonna 2004. 

Otsakkeen 4 määrärahojen lisäksi talousarviossa on myös muita määrärahoja, joiden avulla 
voidaan vuonna 2005 vastata haasteisiin, jotka liittyvät EU:n ja sen ulkopuolisten maiden 
välisiin suhteisiin. Otsakkeesta 7 kohdennetaan noin 1 856 miljoonaa euroa liittymistä 
valmistelevaa tukea saaviin ehdokasmaihin. Talousarvion hätäapuvarauksesta saadaan 
tarvittaessa lisäksi käyttöön 223 miljoonaa euroa (221 milj. euroa vuonna 2004), jotka 
voidaan tarvittaessa käyttää humanitaarisiin ja kriiseihin liittyvin toimiin. Lisäksi AKT-maat 
saavat käyttöönsä varoja erilaisten aihepiirikohtaisten budjettikohtien lisäksi yhdeksännestä 
EKR:stä. Yhdeksäs EKR tuli voimaan vuonna 2003, ja sen kokonaisrahoitukseksi vuonna 
2005 kaavaillaan noin 3 400 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä kanavoidaan kansallisille 
kehitysohjelmille, mutta osa määrärahoista voidaan tietyin rajoituksin myöntää 
humanitaarisena apuna. 

7. HALLINTOMENOT: OTSAKE 5

7.1. Yhteenvetotaulukko 

(miljoonaa euroa, nykyhinnoin) 
Talousarvio 

2004*
Alustava 

talousarvioes
itys 2005

Erotus %

Rahoituskehys EU-25 5 983,0 6 185,0 202,0 3,38%
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Rahoituskehys EU-25 ja henkilöstön maksuosuus 6 157,0 6 360,0 203,0 3,30%

Rahoituskehys EU-25 ja henkilöstön maksuosuus ilman eläkkeitä 5 341,8 5 493,8 152,0 2,80%

Komission määrärahapyyntö otsakkeeseen 5 (EU-25) 3 847,3 4 014,9 167,6 4,36%

Komission määrärahapyyntö ilman eläkkeitä (EU-25) 3 032,2 3 149,0 116,8 3,85%

Komission määrärahapyyntö ilman eläkkeitä ja ottaen huomioon etupainottamisen 
vaikutukset 

3 061,6 3 149,0 87,4 2,85%

Muut toimielimet (EU-25) 2.274,0 2 345,1 71,1 3,13%

Otsake 5 yhteensä (EU-25) 6 121,3 6 360,0 238,7 3,9%

Marginaali (EU-25) 35,7 0

* Ml. lisätalousarviot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6/2004. 

7.2. Otsakkeen 5 pääkohdat 

Muiden otsakkeiden tavoin otsakkeen 5 enimmäismäärän tekninen mukauttaminen jää alle 
useimpien maiden inflaation. Vaikka enimmäismäärä kasvaa vuonna 2005 laajentumisen 
vuoksi (55 milj. euroa vuoden 1999 hinnoin vuoteen 2004 verrattuna), alustavan 
talousarvioesityksen laatiminen hallinnollisille menoille on vaikeaa, kun samalla on 
pysyteltävä enimmäismäärän rajoissa ja komissio tarvitsee lisäksi uusia virkoja laajentumisen 
johdosta.

Komission määrärahapyyntö ATE:n otsakkeessa 5 on kuitenkin enimmäismäärän rajoissa. 
Menojen etupainottaminen (joka alensi keinotekoisesti varainhoitovuoden 2004 määrärahoja) 
huomioon ottaen korotuspyyntö on 2,7 prosenttia eläkkeet poisluettuina, kun taas 
enimmäismäärä kasvaa 3,4 prosenttia. 

Komission määrärahapyyntö otsakkeeseen 5 on itse asiassa pienempi kuin pyyntö, joka 
esitettiin maaliskuussa 2004 annetussa pääsihteeristöjen kolmannessa kertomuksessa 
otsakkeen 5 määrärahojen kehityksestä. Kun huomioon otetaan muita toimielimiä koskevat 
ennakkoarviot ja se, että parlamentin odotetaan sisällyttävän 20 prosentin osuuteensa 
poliittisten puolueiden rahoituskustannukset (ainakin vuonna 2005) ja että neuvoston 
odotetaan löytävän lisäsäästöjä verrattuna kolmannen kertomuksen päivitykseen (esimerkiksi 
neuvoston osaksi virallisen lehden julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset pienenevät), 
komissio ehdottaa ATE:ssä otsakkeen 5 marginaaliksi 0. 

Tärkeimmät tekijät, joilla voidaan selittää komission määrärahapyyntöä otsakkeeseen 5, 
liittyvät laajentumisella hallintomenoihin oleviin vaikutuksiin ja säästökohteiden löytämiseen. 

— APS-päätöksessä esitettyjen perustelujen mukaisesti komissio on pyytänyt laajentumisen 
vuoksi 700 uutta virkaa vuodelle 2005 niiden 780:n viran lisäksi, joihin budjettivallan 
käyttäjä osoitti määrärahat vuoden 2004 talousarviossa. Kuten vuonna 2004, useat näistä 
uusista viroista osoitetaan käännös- ja tulkkausyksiköille riittävän resurssitason 
saavuttamiseksi. Muut virat on tarkoitettu toiminnallisille yksiköille, erityisesti sisäisiin 
politiikkoihin. Virat ovat osa vuoteen 2008 ulottuvaa monivuotista ohjelmaa11, jonka 
tarkoituksena on mukauttaa komission käytettävissä olevat resurssit tarpeisiin. 

— Jotkin menot, kuten komiteamenot, lisääntyvät vuonna 2005, sillä kyseinen vuosi on 
ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin unionissa on 25 jäsenvaltiota ja ainakin 20 kieltä. 

11 Ks. komission tiedonanto KOM(2002) 311 lopullinen, 5.6.2002. 
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— ATE:n laadinnassa on haluttu ajatella säästöjä. Säästökohteiden hakeminen näkyy 
erityisesti virallisen lehden julkaisemisessa. Sitä koskeva uusi tarjouspyyntö on alentanut 
määrärahatarpeita yli 20 miljoonaa euroa verrattuna kasvuun, jota odotettiin siirryttäessä 
11 kielestä 20 kieleen. Myös Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on 
löytänyt merkittäviä säästökohteita palvelukseenottomenettelyissään ja pystynyt samalla 
säilyttämään prosessin laadun ja tehokkuuden. Muita säästökohteita ovat tietotekniikka, 
kiinteistöt, hallintotoimistot sekä freelance-käännösten yksikköhinta. 

— Säästöjen lisäksi komissio on myös lykännyt tietokonelaitteisiin tehtäviä investointeja ja 
supistanut mahdollisimman pieneksi pyyntönsä saada lisää toimistotilaa toivomansa 
lisähenkilöstön sijoittamiseksi. 

On myös tuotava esille joitakin ATE:een liittyviä merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
määrärahapyyntöön yleisellä tasolla: 

— Uudistetut henkilöstösäännöt tulivat voimaan 1. toukokuuta 2004. Tästä aiheutuu 
komission talousarvioon noin 30 miljoonan euron säästöt palkkojen osalta ja lähes 10 
miljoonan euron säästöt eläkkeiden osalta. Komission hallintotoimistot muuttavat osan 
henkilöstöstään sopimuspohjaisiksi toimihenkilöiksi, mistä saadaan myös säästöjä. 

— Palkat. Palkkakulujen kasvun arvioinnissa on muistettava, että vuoden 2004 uudet virat on 
laskettu vain 4 kuukaudelle. Vuoden 2005 virat on laskettu 6 kuukaudelle. Komission 
henkilöstön ja hallintotoimistojen henkilöstön palkkauksen välillä on myös tehty tekninen 
mukautus ja huomioon on otettu toimistojen todelliset palkkamenot vuonna 2003, joka oli 
komission hallintotoimistojen ja EPSO:n ensimmäinen toimintavuosi. 

— Varhaiseläke. Henkilöstötaulukko supistuu vuonna 2005 toisen varhaiseläkevaiheen 
vuoksi. Komissio on parhaillaan tekemässä päätöstä kolmannesta vaiheesta, joka johtaa 
lisäsupistuksiin vuonna 2006. 

— Hallinnon hajauttaminen. Komissio on saanut tiedonannossa KOM (2001) 381 esitetyn 
suunnitelman päätökseen, ja tehtäviä on siirretty edustustoihin, joten talousarviokasvu on 
hallinnon hajauttamisen osalta hyvin vähäistä. Toisaalta edustustojen talousarvio kasvaa, 
sillä vuoden 2004 lisämäärärahat kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa oleville 
edustustoille kattoivat ainoastaan 8 kuukautta. 

— Berlaymont-rakennus. Komissio muuttaa Berlaymontiin vuonna 2004. Koska vuokra 
maksetaan vuosittain vuokrakauden lopussa, vuoden 2005 talousarvioon sisällytetään 
ensimmäistä kertaa Berlaymontin koko kustannukset. Rakennuksen vuokra on noin 
32 miljoonaa euroa vuodessa. 

— Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus (EAS). EAS:n perustamisella ei ole 
talousarviovaikutuksia. Komission ATE sisältää kuitenkin nyt määrärahoja, jotka 
sisältyivät aiemmin muiden toimielinten talousarvioihin (henkilöstö, henkilöstöön liittyvät 
menot ja erityiset koulutusmenot). 

— ”Ex-A30 avustukset”. Koska avustuksia koskevat perussäädökset on hyväksytty, menoja 
on mukautettu näiden perussäädösten rahoitussuunnitelmien noudattamiseksi.  

— Toimeenpanovirastot. Kun energian ja liikenteen pääosaston toimintalohkoilla perustetaan 
toimeenpanovirastoja, kiinteämääräistä perusvähennystä korotetaan 
toimeenpanovirastoista annetussa asetuksessa edellytetyllä tavalla. 

Kuten on jo mainittu, varainhoitovuoden 2004 vahvistetussa talousarviossa otettiin huomioon 
eräiden vuonna 2004 tarvittavien määrärahojen etupainottaminen käyttämällä 
varainhoitovuoden 2003 talousarviossa käytettävissä olleita määrärahoja. Vuokriin tarkoitetut 
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määrärahat olivat etupainottamisen vuoksi vuonna 2004 keinotekoisen alhaisella tasolla. 
Määrärahapyynnössään komissio on neutraloinut tämän etupainottamisen vaikutukset 
varainhoitovuoden 2004 talousarvioon, jotta vuoden 2004 talousarviota ja varainhoitovuoden 
2005 ATE:a voitaisiin tarkoituksenmukaisesti vertailla keskenään. 

7.3. Otsakkeen 5 yleisesittely 

7.3.1. Henkilöresurssit 

Vuoden 2005 toimintastrategiaa koskevassa komission tiedonannossa12 korostetaan, kuinka 
tärkeää on saada uusia henkilöstöresursseja laajentumisesta aiheutuviin uusiin tehtäviin. 

Komission tiedonannossa ”Komission toiminnot ja henkilöresurssit laajentuneessa Euroopan 
unionissa”13 arvioidaan, että toiminnan laajentaminen uusiin jäsenvaltioihin edellyttää 
välttämättä 3 900 uuden henkilöstön jäsenen palvelukseenottoa siirtymäkaudella 2003–2008 
henkilöstön sisäisten uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Otsakkeesta 5 katetaan 3 960 uuden 
henkilöstön jäsenen nettolisäys, ja vähennyksenä voidaan laskea muista rahoitusnäkymien 
otsakkeista rahoitettavat 60 tointa14.

Kahden viime vuoden aikana budjettivallan käyttäjä on pitäytynyt kyseisessä tiedonannossa 
ensimmäisten vuosien osalta esitetyissä arvioissa. Laajentumisen vuoksi pyydetyt uudet virat 
on myönnetty, ja budjettivallan käyttäjä osoitti komissiolle 1 280 uutta tointa, joista 780 on 
uusia virkoja ja 500 ulkopuolisia toimihenkilöitä. Vaikka nämä ensimmäiset 
henkilöstölisäykset ovatkin merkittäviä, ne eivät kuitenkaan riitä varmistamaan laajentuneen 
unionin asianmukaista toimintaa, kun toimintaperiaatteita, sääntöjä ja ohjelmia sovelletaan 
täysimittaisesti. Komissio vahvistaakin tarvitsevansa tältä osin 3 900 uutta henkilöstön 
jäsentä. Koheesioon ja yhtenäismarkkinoihin liittyvän nykyisen toiminnan, erityisesti 
tärkeimpien yhteisten politiikkojen, jatkuminen on varmistettava, joten on olennaisen tärkeää, 
että vuoteen 2008 asti myönnetään lisää henkilöstöresursseja, jotta komissio pystyy 
täyttämään institutionaaliset velvoitteensa. 

Tiedonannossa asetettiin tavoitteeksi, että vuonna 2005 päästäisiin noin 50 prosenttiin 
keskipitkän aikavälin arvioiduista henkilöstötarpeista, eli palvelukseen voitaisiin ottaa 1 980 
henkilöä vuodeksi 2008 suunnitelluista 3 960 henkilöstä (joiden osalta rahoitus saadaan 
hallintomäärärahoista). Nykyisten henkilöstöresurssien (vuodelta 2004) lisäksi tarvitaan 
nettolisäyksenä 700 uutta virkaa vuonna 2005. 

Vuonna 2005 laajentumisen vaikutukset komission työtaakkaan lisääntyvät ja näkyvät 
useimmilla yhteisön toiminta-aloista. Vuoteen 2004 verrattuna yhteisön säännöstön 
täytäntöönpanon seurannan ja rahoitusohjelmien valvonnan merkitys kasvaa. Komission 
yksiköiden on tarkastettava yhteisön lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista 

12 KOM(2004) 133 lopullinen, 25.2.2004. 

13 KOM(2002) 311 lopullinen, 5.6.2002. 

14 Tämä vastaa 3 400 virkamiehen ja 560 ulkopuolisen toimihenkilön arvioitua lisäystä 
toimintamäärärahoista ja 150 tutkimustoimen lisäystä tutkimusmäärärahoista, mutta toisaalta 
210 toimenpideohjelmista rahoitettavan ulkopuolisen toimihenkilön arvioitua 
nettovähennystä.
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lainsäädäntöä, käsiteltävä kilpailuasioita, pyydettävä kansallisilta viranomaisilta tietoja ja 
sovellettava rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Koska yhteisön ohjelmien ensimmäiset 
maksatukset käynnistyvät luultavasti ennen vuoden 2004 loppua, on aloitettava lähinnä 
maatalouden ja rakenneohjelmien tarkastustoimet. Usein nämä toimet vaativat syvällistä 
tietoa uusista jäsenvaltioista sekä taitoa työskennellä uusilla kielillä.

Kielipalvelujen vahvistaminen on myös yksi komission tärkeimmistä tavoitteista vuonna 
2005. Noin puolet vuonna 2005 saatavista uusista toimista täytetään kielipalveluissa 
(kääntäminen, tulkkaus ja julkaisutoimi). Tähän sisältyvät kielipalveluihin osoitettavat 
ulkopuoliset toimihenkilöt. Näistä huomattavista henkilöresursseista huolimatta henkilöstön 
määrä jää kuitenkin uusien kielten yksiköissä vuoden 2005 lopussa hieman alle kahden 
kolmasosan täydestä kapasiteetista. Rajallisten palvelukseenottomahdollisuuksien ja 
talousarviokehyksen vuoksi henkilöstömäärää ei voida lisätä.  

Kun tämän alustavan talousarvioesityksen laadinnan yhteydessä tarkasteltiin kaikkia näitä 
uusia tehtäviä, havaittiin selkeästi, kuinka ison haasteen edessä komissio on. Komissiolle 
osoitetaan joskus nopeampaan tahtiin uusia tehtäviä kuin uutta henkilöstöä, ja tosiasialliset 
henkilöstötarpeet vaikuttavat suuremmilta kuin 700 uutta virkaa.  

Nykyisten budjettirajoitusten vuoksi oli kuitenkin selkeästi mahdotonta poiketa tiedonannossa 
esitetyistä oletuksista, sillä komissio oli tiedonannossa valinnut tarkoituksella asteittaisen 
uuden henkilöstön palvelukseenoton useamman vuoden aikana toimiakseen 
palvelukseenottomahdollisuuksiensa ja rahoitusnäkymien rajoissa. Yksiköiden on 
pikemminkin harkittava muiden kuin ydintoimien pysyvää lakkauttamista taikka tilapäistä 
keskeyttämistä/vähentämistä siihen asti, kun henkilöstöresurssit vastaavat laajentumisesta 
aiheutuvia tosiasiallisia tarpeita.  

Tarkastelu vahvisti kuitenkin, että 700 uuden henkilöstötaulukkoon lisättävän viran 
pyytäminen oli keskeinen komission tavoite, joka on katettava otsakkeen 5 nykyisen 
enimmäismäärän rajoissa. Nämä 700 uutta virkaa jakautuvat komission toimintapuolen 
henkilöstötaulukkoon sisällytettäviin 661 uuteen virkaan ja toimistojen saamiin 39 uuteen 
virkaan.

Toimintamäärärahat (otsake 5) Vuoden 2005 lisävirat 
henkilöstötaulukoittain

Komission toimintamäärärahat 661

Julkaisutoimisto 23

OLAF 2

EPSO (myös EAS) 9

OIB 5

OIL 0

PMO 0

Yhteensä 700

Näiden 700 uuden viran lisäksi vuonna 2005 on tarkoitus sijoittaa 62 virkamiestä vähitellen 
uusiin tehtäviin toisiin yksiköihin, kun liittymistä valmistelevat tehtävät lakkautetaan 
vähitellen. Komissio pystyy näin ollen osoittamaan laajentumiseen yhteensä 762 virkaa. 
Liittymistä valmistelevien tehtävien asteittaisen lakkauttamisen vuoksi 34 henkilöä voidaan 
myös siirtää uusiin tehtäviin omissa yksiköissään. On korostettava, että nämä 
uudelleenjärjestelyt tulevat niiden 509 henkilöstön jäsenen lisäksi, jotka on tarkoitus siirtää 
vuonna 2004 uusiin tehtäviin, kuten viime vuonna ilmoitettiin. Uusiin tehtäviin kahden 
vuoden aikana siirrettävän henkilöstön kokonaismäärä nousee yli 600 henkilöön liittymistä 
valmistelevien tehtävien asteittaisen lakkauttamisen vuoksi. Uudelleenjärjestelyjen odotetaan 
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edelleen jatkuvan tulevaisuudessa, kun liittymistä valmistelevista välineistä rahoitetut 
hankkeet saadaan päätökseen. Lisäksi yksiköt harkitsevat myös henkilöstön sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä vuotuisesta toimintastrategiasta annetussa tiedonannossa osoitetulla 
tavalla siirtämällä henkilöstöä kaikkein kiireellisimpiin liittymisestä johtuviin tehtäviin ja 
lakkauttamalla pysyvästi tai keskeyttämällä tilapäisesti muita toimintoja. 

Laajentumisen vuoksi komissio on myös pyytänyt 80 uutta virkaa henkilöstötaulukkoon, joka 
rahoitetaan TTK-puiteohjelmasta rahoitusnäkymien otsakkeesta 3 (27 suoraan 
tutkimustoimintaan ja 53 epäsuoraan tutkimustoimintaan). Pyyntö noudattaa tiedonannossa 
esitettyjä arvioita, kun huomioon otetaan 70 vuonna 2004 pyydettyä ja saatua virkaa.

Seuraavassa taulukossa esitetään, mille toimintalohkoille komissio aikoo osoittaa 
laajentumisen vuoksi vuonna 2005 perustettavat 1 980 tointa (virkamiehet ja ulkopuoliset 
toimihenkilöt) ja varsinkin 700 uutta virkaa. Taulukko sisältää myös laajentumisen 
toimintalohkosta siirtyvän henkilöstön sijoittamisen eri yksiköihin ja vastaavat tehtävien 
siirrot. Sisäisiä siirtoja ei mainita, sillä taulukko koskee vain nettomuutoksia. 

Toimintamäärärahat (otsake 5) 
tutkimusta lukuun ottamatta

Liittymisen vuoksi henkilöstötaulukkoon 
lisättävät virat vuonna 2005 

toimintalohkoittain jaoteltuina

Liittymisen vuoksi tarvittava henkilöstö 
toimintalohkoittain jaoteltuna, ulkopuolinen 

henkilöstö mukaan luettuna

Maa- ja kalatalous 61 152

Rakenne- ja koheesiotoimet 81 194

Sisäiset politiikat 243 760

Ulkoiset politiikat 14 44

Käännös- ja tulkkausyksiköt * 296 925

Tuki- ja koordinointiyksiköt ** 67 276

Liittymistä valmistelevat yksiköt -62 -371

Yhteensä 700 1980

* Julkaisutoimiston henkilöstötaulukon mukaiset virat ja ulkopuolinen henkilöstö.

** Muiden toimistojen (OLAF, EPSO, OIL, OIB, PMO) henkilöstötaulukoiden mukaiset virat 
ja ulkopuolinen henkilöstö

Kuten edellä on selitetty, erityisesti panostetaan käännös- ja tulkkausyksiköihin, myös 
ulkopuoliseen henkilöstöön, jotta pystyttäisiin työskentelemään 20 kielellä. Huomattava osa 
uusista resursseista osoitetaan myös sisäisiin politiikkoihin, pääasiassa lainvalvontatoimiin ja 
uusien jäsenvaltioiden avustamiseen yhteisön sääntöjen ja käytänteiden soveltamisessa. Tämä 
koskee myös tiedotus- ja kilpailupolitiikkaa. Maatalous- ja rakennerahastot ovat erittäin 
tärkeitä, mutta edellyttävät suhteellisesti vähemmän resursseja, koska komissio hallinnoi niitä 
epäsuorasti. Vuonna 2005 näiden kahden alan virkojen määrä kuitenkin kasvaa 
tarkastustoimien lisääntyessä. Yleisellä koordinoinnilla on samoin merkittävä asema 
laajentuneessa yhteisössä.

Näitä uusia virkoja tarvitaan laajentuneen unionin toimintojen lisääntyessä. Toimintojen 
lisääntyminen näyttäisi joissakin tapauksissa tapahtuvan kolmella komission vuodeksi 2005 
yksilöimällä painopistealalla, joita ovat kilpailukyky ja koheesio, turvallisuus ja Euroopan 
kansalaisuus sekä ulkoinen vastuu. Vuotuisesta toimintastrategiasta annetussa tiedonannossa 
todettiin, että 255 näistä uusista viroista liittyy ensimmäiseen painopisteeseen, 92 toiseen ja 6 
kolmanteen. Loppuja virkoja (347 virkaa) ei ole osoitettu mihinkään näistä kolmesta 
painopisteestä, mutta ne ovat kuitenkin välttämättömiä komission toiminnan kannalta 
(esimerkiksi kielipalvelut).  
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Komissio ei pyydä vuodelle 2005 lainkaan lisähenkilöstöä muihin aloitteisiin, jotka tukevat 
näitä painopisteitä mutta eivät liity laajentumisesta johtuvaan toimintaan, ja on viime vuoden 
tavoin valmis tukemaan omalla panoksellaan näillä painopistealoilla esitettyjä aloitteita. Näin 
ollen noin 185 virkamiestä sijoitetaan uusiin tehtäviin eri yksiköihin (70 kilpailukykyyn ja 
koheesion, 46 turvallisuuteen ja Euroopan kansalaisuuteen ja 69 ulkoiseen vastuuseen). Nämä 
virat saadaan kaikille yksiköille näiden painopisteiden tukemiseksi osoitetuista voimavaroista 
ja 8 virasta, jotka voidaan osoittaa uudelleen älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston 
perustamisen vuoksi. Nämä virat täydentävät niitä virkoja, jotka on jäädytetty sen vuoksi, että 
kyseiseen virastoon on tilapäisesti siirretty virkamiehiä. Lisäksi yksiköt tekevät 226 sisäistä 
uudelleensijoitusta tukeakseen näitä kolmea painopistettä, kuten vuotuisesta 
toimintastrategiasta annetussa tiedonannossa esitetään.

Komission ja toimistojen henkilöstötaulukoihin tehdään lisäksi seuraavat merkittävät tekniset 
muutokset:

— Varhaiseläkehankkeen toisen vaiheen seuraukset, jotka johtavat nettovähennykseen 
henkilöstötaulukoissa.

— Hallintotoimistojen (OIB, OIL, PMO) virkojen muuttaminen määrärahoiksi (ulkopuolinen 
henkilöstö) henkilöstön kokonaismäärän pysyessä samana 

— Joidenkin ylimääräisten toimihenkilöiden vakinaistaminen (komission toimintapuolen 
henkilöstötaulukko, julkaisutoimisto, petostentorjuntavirasto) henkilöstön 
kokonaismäärän pysyessä samana. 

ATE:ssa ehdotetut henkilöstötaulukot perustuvat vuodeksi 2004 lisätalousarviossa 04/2004 
hyväksyttyihin henkilöstötaulukoihin, ja niissä otetaan huomioon uudet henkilöstösäännöt 
vuoden 2005 osalta. 

7.3.2. Määrärahat

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto komission talousarviossa otsakkeeseen 5 
kuuluvien menojen pääkohdista15:

(euroa, nykyhinnoin) 

Menoluokka Talousarvio 2004
Alustava 

talousarvioesitys 
2005

%

Komission jäsenet Komission jäsenten palkat ja kulut 17.998.800 16.809.000 -6,6%

Palkat ja varhaiseläkkeet 1.695.238.079 1.780.616.900 5,0%

Palvelukseen ottaminen 12.398.000 8.587.564 -30,7%

Koulutuskustannukset 21.976.240 23.105.780 5,1%
Henkilöstö

Sosiaalimenot 14.100.700 17.746.877 25,9%

Ulkoiset menot 215.230.663 212.527.836 -1,3%

Tietotekniikkapalvelut (hallinto ja tuki) 42.207.123 44.841.872 6,2%

Tulkkaus 29.884.000 33.796.000 13,1%
Ulkoiset menot

Kääntäminen 16.997.000 17.833.000 4,9%

Kiinteistöt ja niihin suoraan Vuokrat, muutostyöt ja hankinnat 291.565.719 303.349.816 4,0%

15 Vertailun helpottamiseksi vuokriin on lisätty 29 393 000 euroa varainhoitovuonna 2004 
(käyttämällä varainhoitovuoden 2003 talousarviossa käytettävissä olleita määrärahoja) 
etupainotettuja menoja. Vuoden 2004 talousarvio sisältää budjettivallan käyttäjän hyväksymät 
lisätalousarviot 1, 2 ja 6/2004. 
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liittyvät menot Kiinteistöihin suoraan liittyvät menot (huolto jne.) 121.458.881 127.340.418 4,8%

Tapaamiset (virkamatkat, kokoukset, konferenssit) 124.436.680 139.862.507 12,4%

Julkaisutoiminta, tiedonhankinta ja selvitykset 89.158.769 69.672.062 -21,9%

Laitteet ja muut investoinnit (+ huolto) 143.848.650 131.216.458 -8,8%
Hallinto

Toimintamenot 45.043.058 44.448.490 -1,3%

Eurooppa-koulut 126.981.062 127.000.000 0,0%

Avustukset 53.046.500 50.253.500 -5,3%Erityiset menot

Eläkkeet (kaikki toimielimet) 815.076.200 865.927.000 6,2%

Yhteensä (sis. eläkkeet) 3.876.646.124 4.014.935.080 3,6%

Yhteensä ilman eläkkeitä 3.061.569.924 3.149.008.080 2,9%

     
OLAF 42.520.000 47.331.000 11,3%

Julkaisutoimisto 75.029.844 79.369.500 5,8%
OLAFin ja toimielinten 

yhteisten toimistojen osuus
EPSO (myös EAS) 21.603.000 24.279.364 12,4%

     
PMO 31.818.000 30.679.000 -3,6%

OIB 59.798.000 56.552.000 -5,4%
Komission 

hallintotoimistojen osuus
OIL 23.327.000 22.767.000 -2,4%

     
Edustustot 30.956.000 35.020.000 13,1%Lähetystöjen ja edustustojen 

osuus Lähetystöt 317.871.579 328.986.000 3,5%

     
Vuoden 2004 talousarvioon lisätyt, vuoden 2003 talousarviossa etupainotetut 

(vuokra)menot
29.393.000

Komission jäsenet ja palkat

Määrärahapyynnön aleneminen komission jäsenten osalta liittyy siihen, että jäsenten määrä 
laskee 30 jäsenestä 25 jäseneen vuonna 2004 nykyisen komission virkakauden päättyessä. 
Varainhoitovuoden 2004 talousarvioon sisältyivät myös nykyisen komission virkakauden 
päättymiseen ja uusien komission jäsenten työn aloittamiseen liittyvät lisäkustannukset. 

Vuonna 2005 on rahoitettava koko vuoden ajan komission vuonna 2004 laajentumisen 
painopistealueelle pyytämät 780 lisävirkaa. Näiden uusien virkojen määrärahat kattoivat 
ainoastaan neljä kuukautta vuonna 2004. Vuonna 2005 rahoitetaan kuuden kuukauden ajan 
700 uutta virkaa, ja arvioidut kustannukset ovat 31 miljoonaa euroa. 

Osa henkilöstöstä jää uusiin jäsenvaltioihin heinäkuuhun 2005 saakka laajentumisen jälkeen, 
sillä Phare-ohjelma lakkautetaan asteittain, ja heille maksetaan liittymissopimuksissa 
määrättyä erityiskorvausta. Tämä erityiskorvaus vastaa henkilöstösääntöjen liitteen 10 
mukaisia korvauksia (sitä ei makseta edustustoissa työskentelevälle henkilöstölle). 

Uudistuksesta aiheutuvat säästöt palkkakustannuksissa on otettu kokonaisuudessaan 
huomioon palkkoja koskevaa komission määrärahapyyntöä laadittaessa. Komissio on 
soveltanut henkilöstösääntöjen XIII artiklan asianomaista jaksoa laskeakseen nykyisten 
virkojen ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi täytettyjen virkojen palkkakustannukset.

Komissio on ottanut määrärahapyynnössään myös huomioon kolmen 
varhaiseläkejärjestelyvaiheen vaikutukset ja osoittanut, ettei talousarviovaikutuksia ole. 
Vuoden 2003 varhaiseläkejärjestelyn seurauksena komission hallinnollisista 
henkilöstötaulukoista poistetaan 81 virkaa (ml. hallintotoimistojen virat). 
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Ulkopuolinen henkilöstö, kielten alan henkilöstö mukaan luettuna

Lisäys on kohtuullinen ja noudattaa pääpiirteissään palkkojen vakiokorotusta, mutta eri osa-
alueilla tapahtuvat huomattavat muutokset on kuitenkin osoitettava. 

Ylimääräisiin tulkkeihin ja freelance-kääntäjiin liittyvät menot kasvavat odotusten mukaisesti 
edelleen laajentumisen vaikutuksesta. Ulkopuoliset resurssit tulevat ratkaisevasti 
täydentämään henkilöstötaulukon mukaisia tulkkauksen ja kääntämisen resursseja. Lisäystä 
ovat kuitenkin hillinneet ajoittaiset säästöt freelance-tulkkien käytössä sekä käännössivujen 
yksikköhinnan aleneminen. 

Vaikka kielipalveluissa toimivien ulkopuolisten toimihenkilöiden määrä kasvaa, kasvu 
kompensoituu, kun muiden kuin kielipalveluissa toimivien ulkopuolisten toimihenkilöiden 
määrä laskee ja laajentumisen parissa työskentelevän ulkopuolisen henkilöstön määrä säilyy 
vuonna 2005 pääpiirteissään samana tai jopa laskee hieman, kun toimihenkilöitä 
vakinaistetaan jonkin verran. 

Laajentumisen piirissä muissa kuin kielipalveluissa työskentelevän ulkopuolisen henkilöstön 
(ylimääräiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat) määrä supistuu edelleen, mutta vuonna 
2005 heitä on kuitenkin vielä melko paljon joustavan siirtymäkauden varmistamiseksi 
(vuodeksi 2005 pyydetään 247 tointa, kun niitä pyydettiin 329 vuonna 2004 ja 377 vuonna 
2003). Vastaavat määrärahat vähenevät noin 5 miljoonaa euroa. Yksiköt hyötyvät 
budjettivallan käyttäjältä pyydetyistä uusista viroista. Koska uudet virat budjetoidaan vain 
puoleksi vuodeksi, vakinaistettaville toimille osoitetaan edelleen määrärahat puoleksi 
vuodeksi.

Kun laajentumista ei oteta huomioon, palkkojen arvioitu mukautus on yksi merkittävimmistä 
tekijöistä muissa kuin kielipalveluissa työskentelevän ulkopuolisen henkilöstön 
määrärahakehityksessä. Huomioon on kuitenkin otettava muut tekijät, joista suurin osa 
alentaa kustannuksia ja jättää määrärahakorotuksen alle palkkojen vakiokorotuksen. Eri 
henkilöstöryhmien väliseen jaotteluun vaikuttaa vuokrahenkilöstön määrän väheneminen ja 
ylimääräisten toimihenkilöiden ja sopimushenkilöstön määrän vastaava kasvu, mistä aiheutuu 
tiettyjä nettosäästöjä. ATE:ssa on myös arvio ylimääräisten toimihenkilöiden asteittaisesta 
muuttamisesta sopimushenkilöstöksi. Sitä vastoin osa hajautettujen menojen talousarvion 
hallinnollisen osan (konferenssit) määrärahoista on siirretty ylimääräisiä toimihenkilöitä ja 
sopimushenkilöstöä koskeviin määrärahoihin budjettiin talousarvion tosiasiallisen 
toteuttamismallin mukaisesti.  

Virkamatkat, komiteat, konferenssit, selvitykset, koulutus

Laajentumista aiheutuvia vaikutuksia lukuun ottamatta suurin osa budjettikohdista kasvaa 
inflaatiovauhdin mukaisesti noin 2 prosentilla.  

Koulutusbudjetti säilyy entisellään vuonna 2005. Euroopan yhteisöjen 
henkilöstökoulutuskeskuksen (EAS) perustamisen vuoksi komission koulutusmäärärahoja on 
kuitenkin lisättävä budjettimenettelyn aikana, koska niistä on katettava myös muiden 
toimielinten määrärahat, jotka vähennetään asianmukaisista pääluokista. 

Laajentuminen vaikuttaa suoraan kolmeen budjettikohtaan (kokoukset, komiteat ja 
virkamatkat), joiden määrärahoja lisätään yhteensä noin 12,2 miljoonaa euroa. Nämä 
kustannukset on laskettu koko vuodelle, kun vuonna 2004 niistä budjetoitiin ainoastaan osa. 
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Laskelmaan on myös sisällytetty arviot kasvaneista matkakuluista uusista jäsenvaltioista / 
uusiin jäsenvaltioihin. Uusien jäsenvaltioiden liittyminen vaikuttaa suoraan kokouksiin ja 
komiteoihin, sillä kokousedustajien määrä kasvaa suhteessa jäsenvaltioiden määrään. Tiukan 
talousarviotilanteen vuoksi komissio arvelee kuitenkin, ettei osallistuminen ole täysipainoista 
vielä vuonna 2005, ja se on varovasti alentanut vuoden 2005 arvioituja määrärahatarpeita. 
Myös virkamatkoista aiheutuvat menot kasvavat. Lisäys on suhteellisesti suurempi kuin 
henkilöstön määrän kasvu, mikä johtuu laajentumiseen liittyvistä lisätehtävistä. 

Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot

Vuokramenojen kasvu johtuu pääasiassa uudesta Berlaymont-rakennuksesta ensimmäistä 
kertaa vuonna 2005 maksettavasta vuokrasta. Vaikka komissio muuttaa rakennukseen vuonna 
2004, vuokra maksetaan vasta vuonna 2005, sillä vuokranmaksu ajoittuu kunkin 
vuokrakauden loppuun. Vuonna 2004 käytössä oli myös korvaavia rakennuksia, joista ei 
maksettu vuokraa, kuuden kuukauden ajan (18 kuukautta Beaulieun osalta) Berlaymontista 
tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Berlaymontin tuoman lisätilan vastineena komissio aikoo lähteä joistakin rakennuksista 
vuosina 2004–2005. Genève-rakennuksen lisäksi komissio lähtee JECL-rakennuksesta 
vuoden 2005 loppupuolella (tosin vain väliaikaisesti) ja N-85-rakennuksesta. Tämä merkitsee 
sitä, että uutta toimistotilaa saadaan käyttöön vain hyvin rajoitetusti. 

Luxemburgissa komissio aikoo päästä lopulliseen sopimukseen JMO-rakennuksen 
tulevaisuudesta. Neuvotteluissa on edetty tasaisesti. Sopimus ratkaisee komissiolla 
Luxemburgissa olevien tilojen lyhyt- ja pitkäaikaisen sijoituksen. Vuonna 2005 komissio 
myös muuttaa laajennettuun EUROFORUM-rakennukseen ja jättää CUBE-rakennuksen. 

Irtain omaisuus, tietotekniikka- ja muut investoinnit sekä toimintamenot

Kuten budjettivallan käyttäjälle vuoden 2004 ATE:ssa luvattiin, komissio on pyytänyt hyvin 
vähän määrärahoja vuodelle 2005 huonekaluhankintoihin tasapainottaakseen Berlaymontiin 
vuonna 2004 tehtyjä investointeja.

Pysytelläkseen vuonna 2005 otsakkeen 5 enimmäismäärän rajoissa komissio on myös 
päättänyt säilyttää epätavallisen vähäisinä investoinnit, joita se tekee joidenkin 
tietotekniikkalaitteiden, kuten tietokoneiden ja tulostinten, uusimiseksi. Tällaista alhaista 
investointitasoa ei selvästikään voida ylläpitää liian kauan, jos halutaan välttää komission 
työympäristön tehokkuuden heikkeneminen.  

Julkaisutoimisto ja julkaisut

Suurin säästö saadaan virallisen lehden julkaisemisessa. Uuden tarjouspyynnön ansiosta 
julkaisutoimisto on päässyt hyvin huomattaviin säästöihin. Tämän vuoksi virallisen lehden 
vuotuinen julkaiseminen 20 kielellä maksaa vähemmän kuin 11 kielen julkaiseminen 
muutama vuosi sitten. Säästöt liittyvät läheisesti aiemmin tietotekniikkaan tehtyihin 
investointeihin.

Julkaisutoimiston talousarviokasvu johtuu siitä, että jotkin laajentumisesta aiheutuvat 
kustannukset on budjetoitava 12 kuukaudelle vuoden 2004 kahdeksan kuukauden sijaan. 
Julkaisutoimisto myös vakinaistaa joitakin ylimääräisiä toimihenkilöitä. Tästä aiheutuu 
palvelukseen ottamisesta johtuvia kertaluonteisia kustannuksia. 
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Sosiaalimenot ja palvelukseen ottaminen

Päiväkodit ovat yksi uudistukseen ja laajentumiseen liittyvistä tärkeimmistä kysymyksistä. 
Päiväkodeissa ei ole nykyisinkään riittävästi paikkoja, ja laajentuminen huonontaa tilannetta 
entisestään. Komissio aikookin rakentaa pitkällä aikavälillä uuden päiväkodin ongelman 
ratkaisemiseksi. Uudet tilat eivät ole kuitenkaan toiminnassa ennen vuotta 2007. Tällä välin 
komissio aikoo ostaa tilaa nykyisistä belgialaisista päiväkodeista. Vuoden 2005 ATE:ssä on 
varattu tähän tarkoitukseen 1,5 miljoonaa euroa. 

Edellisvuosien tavoin komissio pyrkii myös vastaamaan paremmin vammaisten virkamiesten 
tarpeisiin sekä niiden virkamiesten tarpeisiin, joilla on vammaisia perheenjäseniä. Se on 
pyytänyt lisämäärärahoja tätä varten. 

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) palvelukseenottomäärärahat alenevat 
vuonna 2005, sillä aktiivisilla ja pysyvillä toimilla on onnistuttu saamaan säästöjä 
hidastamatta palvelukseenottoa ja valintaprosessin laatua. 

Vuoden 2004 tavoin A1- ja A2-tason virkamiesten palvelukseenottoon varatut määrärahat 
ovat edelleen huomattavat, koska laajentuminen edellyttää uusien tämän tason virkojen 
julkaisemista ja hakijoiden arviointia komission hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 

EPSO:n oma talousarvio kasvaa Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen (EAS) 
perustamisen vuoksi, sillä EAS liitetään aluksi EPSO:oon hallintokustannusten 
pienentämiseksi. EAS:n talousarviolla ei ole komission kannalta talousarviovaikutuksia.
EAS:n perustaminen merkitsee kuitenkin myös henkilöstöresurssien ja koulutusmäärärahojen 
siirtoa muiden toimielinten talousarviosta komission talousarvioon. 

Komission talousarviossa on arvotettu henkilöstöresurssien (virkojen ja ulkopuolisten 
toimihenkilöiden) siirrot. Koulutusmäärärahojen siirrot on tehtävä budjettimenettelyn 
myöhemmässä vaiheessa. 

OLAF, komission hallintotoimistot (PMO, OIB ja OIL) ja täytäntöönpanovirastot

OLAFin talousarvion kasvun tekee perustelluksi se, että OLAFin saamat virat laskettiin 
ainoastaan neljälle kuukaudelle vuoden 2004 ATE:ssa pyydettyjen virkojen osalta eikä niitä 
laskettu lainkaan niiden lisävirkojen osalta, jotka budjettivallan käyttäjä myönsi 
talousarviomenettelyn kuluessa. 

Komission hallintotoimistojen talousarvio pienenee vuonna 2005 kahdesta syystä. Ensinnä 
hallintotoimistojen talousarvioon sisältyvien palkkakustannusten määrää on mukautettava 
teknisesti. Tätäkin merkittävämpää on, että muuttamalla pysyviä virkoja uusiksi ja 
halvemmiksi sopimuspohjaisiksi toimiksi toimistot pystyvät saamaan aikaan säästöjä, joita 
niiltä odotettiinkin niiden perustamisen yhteydessä. 

Komissio on sisällyttänyt ATE:hen myös älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston. 
Toimeenpanovirastojen perustamisesta annetun puiteasetuksen mukaisesti komissio on 
sisällyttänyt määrärahapyyntöönsä erityisen palkkausta koskevan perusvähennyksen virkojen 
jäädyttämiseksi. 

Muut toimielinten väliset menot (eläkkeet ja Eurooppa-koulut)
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Komission hallintobudjetista maksetaan eläkkeet ja Eurooppa-koulujen menot siten, että ne 
kattavat kaikkien toimielinten tarpeet.  

Eläkemenot kasvavat odotusten mukaisesti. Eläkkeiden maksamiseen tarvittavien 
määrärahojen laskennassa on otettu huomioon 9,8 miljoonan euron säästöt, jotka odotetaan 
saatavan uusien henkilöstösääntöjen hyväksymisen johdosta. 

Eurooppa-koulujen talousarvioon myönnetyn avustuksen odotetaan olevan vuoden 2004 
tasolla. Tämä ennuste on sisällytetty komission ATE:hen. Ennustetta voidaan joutua 
tarkistamaan budjettimenettelyn aikana, kun Eurooppa-koulujen johtokunta on hyväksynyt 
kouluja koskevan talousarvioesityksen.

Avustukset ja muut otsakkeesta 5 rahoitetut toimintamenot

Otsakkeesta 5 maksettujen avustusten (niin kutsutut A-30-avustukset) osalta tärkeimmässä 
asemassa ovat perussäädökset, jotka hyväksyy neuvosto (päätösmenettely) tai neuvosto ja 
parlamentti yhdessä (yhteispäätösmenettely). Kaikki nämä perussäädökset sisältävät sekä 
parlamentin että neuvoston hyväksymiä pakollisia viitemääriä. Koska useimmat näistä 
perussäädöksistä kattavat ajanjakson 2004–2006, komissio on noudattanut näitä viitemääriä 
määrärahapyynnössään. 

8. VARAUKSET: OTSAKE 6

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
TA 2004 RN 2005 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004

Määrärahat MSM Määrärahat Määrärahat

442,0 446,0 446,0 0,— %

Marginaali = 0

Otsakkeeseen 6 kuuluu kaksi varausta, joiden varat otetaan käyttöön vain, jos siihen ilmenee 
tarvetta vuoden aikana: 

— Hätäapuvaraus, johon on rahoitusnäkymissä otettu 223 miljoonaa euroa.  

— Takuuvaraukseen osoitetaan niin ikään 223 miljoonaa euroa. 

EMOTR:n tukiosaston menoja koskeva valuuttavaraus oli vuoteen 2001 asti 500 miljoonaa 
euroa. Se lakkautettiin toimielinten sopimuksen mukaisesti vuonna 2003. Näin ollen 
talousarvioon ei oteta enää varoja sitä varten. 

9. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA: OTSAKE 7

9.1. Yhteenvetotaulukko 

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
TALOUSARVIO 2004 RN 2005 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004

MSM MM MSM MSM MM MSM MM

1 733,3 2 856,2 3 472 1 856 3 180 + 7,1% + 11,3%

Marginaali = 1 616
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9.2. Otsakkeen 7 pääkohdat 

Otsakkeessa 7 on osoitettu 1 856 miljoonaa euroa liittymistä valmistelevalle tuelle. 
Määrärahoilla on tarkoitus auttaa Bulgariaa, Romaniaa ja Turkkia valmistautumaan 
jäsenyyteen (pieni osa on varattu uusille jäsenvaltioille maksettavan liittymistä valmistelevan 
tuen asteittaiseen lakkauttamiseen). Lisäystä on 7,1 prosenttia vuoden 2004 talousarvioon 
verrattuna, mikä heijastaa näille kolmelle maalle Kööpenhaminassa pidetyn Eurooppa-
neuvoston kokouksen päätelmien mukaisti laadittuja toimintaohjeita. Kyseessä ovat: 

— Bulgariaa ja Romaniaa koskevat toimintaohjeet; näiden maiden rahoitustuki kasvaa 
huomattavasti (+30 % enemmän kuin vuosien 2001–2003 keskimääräinen tuki). Näiden 
kahden maan kokonaistuki on 1 502 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 10 prosentin kasvua 
viime vuodesta. 

— Ydinvoimaloiden aikaistetusta käytöstä poistamisesta maksettava 50 miljoonan euron 
lisätuki, joka ei sisälly em. toimintaohjeiden toteuttamiseen tarkoitettuihin 1 502 
miljoonaan euroon. Vuonna 2004 tähän tarkoitukseen oli varattu 100 miljoonaa euroa. 

— Hallintomenot, jotka ovat liittymissopimuksen 33 artiklan mukaisesti tarpeen siirryttäessä 
Phare- ja Ispa-ohjelmien hallintojärjestelmistä liittymisen jälkeiseen järjestelmään. Nämä 
menot arvioidaan 4 miljoonaksi euroksi vuonna 2005. Tuki lakkaa vuonna 2005. 

— Turkin saama tuki, joka kasvaa kyseisen maan liittymistä valmistelevan tuen suunnitellun 
lisäyksen mukaisesti 250 miljoonasta eurosta (vuonna 2004 ) 300 miljoonaan euroon 
(vuonna 2005). 

Koska Berliinissä määriteltyjen rahoitusnäkymien enimmäismäärää ei ole tarkistettu unioniin 
liittyvien maiden saaman liittymistä valmistelevan tuen päättymisen vuoksi, vuoden 2005 
maksusitoumusmäärärahat jäävät selvästi alle otsakkeen 7 enimmäismäärän. 

Maksumäärärahatarpeet lasketaan 3 179,5 miljoonaksi euroksi, eli lisäystä on 11,3 prosenttia 
vuoden 2004 talousarviosta. Nettolisäys johtuu pääasiassa Sapard-, Turkki- ja Ispa-ohjelmissa 
aiemmin tehdyistä sitoumuksista. Phare-ohjelmalle varattu määrä pysyy melko vakaana, 
vaikka varojen väheneminen onkin jo alullaan unioniin liittyvien maiden saaman tuen 
lähestyessä loppuaan. 

9.3. Otsakkeen 7 yleisesittely 

Otsakkeesta 7 myönnetään liittymistä valmistelevaa tukea Romanialle ja Bulgarialle kolmen 
välineen avulla (Sapard, Ispa ja Phare) näitä maita koskevan toimintaohjeen mukaisesti. 
Turkille myönnetään tukea erityisesti sitä koskevan liittymistä valmistelevan asetuksen 
mukaisesti.

ABB-nimikkeistön käyttöönoton jälkeen otsake 7 ei enää sisälly yhteen osastoon, vaan se on 
hajotettu eri toimintalohkoille eri toimien täytäntöönpanovastuun mukaisesti: 

Sapard-toiminnot (+ 10,4 %, 250,3 milj. euroa) kuuluvat maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen toimintalohkoon, ja niiden avulla tuetaan edelleen maatilojen tuotantotoimintaa, 
maataloustuotteiden jalostusta ja jakelua ja eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutarkastuksia sekä 
parannetaan maataloustuotteiden laatua. Lisäksi tuetaan luonnonvarojen hoitoa, ammatillista 
koulutusta, maaseudun taloudellisen toiminnan monipuolistamista ja maatalouteen liittyviä 
ympäristönsuojelu- ja metsätaloustoimia sekä kehitetään maaseudun ja kylien perusrakenteita. 
Sapardin maksusitoumusmäärärahat vuonna 2005 ovat Romanian ja Bulgarian osalta 250,3 
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miljoonaa euroa näitä maita koskevan toimintaohjeen mukaisesti. Maksumäärärahat ovat 
541,5 miljoonaa euroa, josta on katettava Romanian ja Bulgarian maksujen ohella kahdeksan 
unioniin liittyvän maan maksattamatta oleva määrä. 

Ispan toiminnot (+10,4 %, 500,7 milj. euroa) liittyvät aluepolitiikan toimintalohkoon, ja 
niiden tarkoituksena on rakennesopeutuksen toteuttaminen. Ispa-hankkeiden avulla pyritään 
parantamaan liikenneinfrastruktuuria ja ympäristönsuojelua. Valtaosa hankkeista keskittyy 
kaupunkien ja kuntien vesihuollon nykyaikaistamiseen sekä maantie-, moottoritie- ja 
rautatieverkoston korjaamiseen ja rakentamiseen. Ispan maksusitoumusmäärärahat vuonna 
2005 ovat Romanian ja Bulgarian osalta 500 miljoonaa euroa näitä maita koskevien 
toimintaohjeiden mukaisesti. Maksumäärärahat ovat 703 miljoonaa euroa, josta on katettava 
Romanian ja Bulgarian maksujen ohella kahdeksan unioniin liittyvän maan maksattamatta 
oleva määrä. 

Muut liittymistä valmistelevat toiminnot (+5 %, 1 105 milj. euroa) liittyvät laajentumisen 
toimintalohkoon, lukuun ottamatta 2,5 miljoonan euron määrärahoja, jotka liittyvät 
koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa hallinnoituun Euroopan koulutussäätiöön. 
Toiminnoissa keskitytään instituutioiden kehittämiseen, yhteisön säännöstön soveltamisessa 
tarvittaviin perusrakenteisiin ja taloudellisen sekä sosiaalisen koheesion tukemiseen. Vuonna 
2005 maksusitoumusmäärärahat ovat 801 miljoonaa euroa Romanian ja Bulgarian osalta, 300 
miljoonaa euroa Turkin osalta ja 4 miljoonaa euroa uusien jäsenvaltioiden saaman asteittain 
lakkautettavan tuen osalta. Määrät perustuvat Romanian ja Bulgarian osalta näitä maita 
koskeviin toimintaohjeisiin ja Turkin osalta tarkistettuun liittymisstrategiaan. 

Bulgarian ja Romanian Phare-osuus on 751 miljoonaa euroa, joka on 50 prosenttia 
toimintaohjeiden mukaisesta kokonaistuesta. Lisäystä on viime vuodesta 10,4 prosenttia. 
Pieni osa (1,5 milj. euroa) on suunnattu Euroopan koulutussäätiölle koulutuksen ja kulttuurin 
pääosaston toimintalohkossa. Tämän lisäksi budjetoidaan 50 miljoonaa euroa Kozloduyn 
ydinvoimalan uudistuskelvottomien yksiköiden aikaistettua sulkemista varten (tähän 
osoitettiin jo vuoden 2004 talousarviossa 100 milj. euroa). Näin ollen näiden kahden maan 
Phare-tuki on yhteensä 851 miljoonaa euroa. 

Turkille esitetyt 300 miljoonaa euroa merkitsevät 20 prosentin lisäystä viime vuoteen 
verrattuna tarkistetun liittymisstrategian mukaisesti. Pieni osa (1 milj. euroa) on suunnattu 
Euroopan koulutussäätiölle koulutuksen ja kulttuurin pääosaston toimintalohkossa. Osa tästä 
on myös suunnattu monialaisiin ohjelmiin, kuten Taiex ja monikansalliset ohjelmat. 

Lisäksi on budjetoitu 4 miljoonaa euroa hallintomenoihin, jotka liittyvät uusien 
jäsenvaltioiden liittymistä valmistelevan tuen asteittaiseen lakkauttamiseen. Tuki lakkaa 
kokonaan vuonna 2005 liittymissopimuksen 33 artiklan määräysten mukaisesti. 

Näihin toimintoihin liittyvät maksumäärärahat ovat 1 932,5 miljoonaa euroa, josta katetaan 
unioniin liittyvien maiden osalta maksattamatta oleva määrä sekä Bulgarian, Romanian ja 
Turkin osalta maksattamatta oleva määrä ja uudet maksut. Vaikka ehdokasmaihin liittyvät 
maksut lisääntyvät, uusien jäsenvaltioiden liittymistä valmistelevan tuen lähestyessä loppuaan 
nämä määrärahat alkavat vähentyä (–22%). 

10. KORVAUKSET: OTSAKE 8

 (miljoonaa euroa, nykyhintoina) 
Talousarvio 2004 RN 2005 Alustava talousarvioesitys 2005 Erotus 2005–2004
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Määrärahat MSM Määrärahat Määrärahat

1 409 1 305 1 305 -7,4%

Marginaali = 0

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti rahoitusnäkymiin luotiin 
laajentumista varten tehtävän tarkistuksen yhteydessä korvauksia varten uusi otsake 8. Siihen 
otetaan määrärahat tilapäistä talousarviokompensaatiota ja erityistä kassavirtajärjestelyä
varten, joista sovittiin liittymisneuvotteluissa. 

Vuoden 2005 ATE:ssa otsakkeeseen ehdotetaan otettavaksi kaikki liittymisneuvotteluissa 
sovitut määrät, yhteensä 1 305 miljoonaa euroa. 

11. LIITTEET

11.1. RAHOITUSNÄKYMÄT, VUODEN 2005 HINNAT 

(milj. euroa, käypiin hintoihin) 
Käyvät hinnat Vuoden 2005 

hinnat
MAKSUSITOUMUKSIIN 

KÄYTETTÄVÄT MÄÄRÄRAHAT

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. MAATALOUS 41 738 44 530 46 587 47 378 49 305 51 439 51 587

Maatalousmenot (ilman maaseudun 
kehittämismenoja)

37 352 40 035 41 992 42 680 42 769 44 598 44 610

Maaseudun kehittäminen ja 
liitännäistoimenpiteet

4.386 4 495 4 595 4 698 6 536 6 841 6 977

2. RAKENNETOIMET 32 678 32 720 33 638 33 968 41 035 42 441 43 701

Rakennerahastot 30 019 30 005 30 849 31 129 35 353 37 247 37 768

Koheesiorahasto 2 659 2 715 2 789 2 839 5 682 5 194 5 933

3. SISÄISET POLITIIKAT 6 031 6 272 6 558 6 796 8 722 9 012 9 138

4. ULKOISET TOIMET 4 627 4 735 4 873 4 972 5 082 5 119 5 130

5. HALLINTO (1) 4 638 4 776 5 012 5 211 5 983 6 185 6 356

6. VARAUKSET 906 916 676 434 442 446 446

Rahoitusvaraus 500 500 250 0 0 0 0

Takuuvaraus 203 208 213 217 221 223 223

Varaus hätäapua varten 203 208 213 217 221 223 223

7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
TUKI

3 174 3 240 3 328 3 386 3 455 3 472 3 472

Maatalous 529 540 555 564

Liittymistä valmistelevat rakennepolitiikan 
välineet (ISPA)

1 058 1 080 1 109 1 129

Phare (hakijamaat) 1 587 1 620 1 664 1 693

8. KORVAUKSET 1 410 1 305 1 046

MAKSUSITOUMUKSIIN 
KÄYTETTÄVÄT MÄÄRÄRAHAT 
YHTEENSÄ

93 792 97 189 100 672 102 145 115 434 119 419 120 876

MAKSUMÄÄRÄYKSIIN 
KÄYTETTÄVÄT MÄÄRÄRAHAT 
YHTEENSÄ

91 322 94 730 100 078 102 767 111 380 114 060 116 555

Maksumääräyksiin käytettävien 
määrärahojen enimmäismäärä, % 
BKTL:sta (ESA 95) (2)

1,07% 1,07% 1,09% 1,11% 1,11% 1,08% 1,08%

Ennakoimattomiin menoihin varattu 
marginaali

0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,13% 0,16% 0,16%

Omien varojen enimmäismäärä 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) Eläkemenojen osalta tämän otsakkeen enimmäismääriin sisältyvät määrät lasketaan vähentämällä niistä työntekijöiden maksuosuudet 
eläkejärjestelmään kauden 2000-2006 osalta 1 100 miljoonan euron enimmäismäärän rajoissa vuoden 1999 hintoina ilmaistuna.
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(2) ennusteet 20.4.2004

11.2. ATE 2005 ja talousarvio 2004 rahoitusnäkymien otsakkeiden mukaan 
jaoteltuna, maksusitoumusmäärärahoina (yhteenveto) 

Talousarvio 20041 Rahoitusnäkymät 
2005

PDB 2005 Muutos 2004 / 
2005

Muutos 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat Euroa Euroa Euroa % Euroa

1. MAATALOUS 46 781 285 000 51 439 000 000 50 675 450 000 8,3% 3 894 165 000

Marginaali 2 523 715 000 763 550 000

- Maatalousmenot    (ilman maaseudun 
kehittämismenoja)

40 245 285 000 44 598 000 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet 6 536 000 000 6 841 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

2. RAKENNETOIMET 41 035 000 000 42 441 000 000 42 378 497 444 3,3% 1 343 497 444

Marginaali 0 62 502 556

- Rakennerahastot 35 353 000 000 37 247 000 000 37 246 564 455 5,4% 1 893 564 455

- Koheesiorahasto 5 682 000 000 5 194 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

3. SISÄISET POLITIIKAT 8 704 761 754 9 012 000 000 8 958 583 120 2,9% 253 821 366

Margin2 17 238 246 53 416 880

4. ULKOISET TOIMET 5 176 551 000 5 119 000 000 5 234 000 000 1,1% 57 449 000

Marginaali -94 551 000 -115 000 000

5. HALLINTO3 6 121 313 544 6 360 000 000 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Marginaali 35 686 456 0

6. VARAUKSET 442 000 000 446 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

Marginaali 0 0

- Takuuvaraus 221 000 000 223 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- Hätäapuvaraus 221 000 000 223 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
STRATEGIA

1 733 261 220 3 472 000 000 1 856 000 000 7,1% 122 738 780

Margin2 1 721 738 780 1 616 000 000

- Liittymistä valmisteleva väline SAPARD 226 700 000 250 300 000 10,4% 23 600 000

- Liittymistä valmisteleva väline ISPA 453 300 000 500 700 000 10,5% 47 400 000

- Liittymistä valmisteleva väline PHARE 809 700 000 818 800 000 1,1% 9 100 000

- Turkki 242 600 000 286 200 000 18,0% 43 600 000

- Euroopan unionin solidaarisuusrahasto 961 220 p.m.

8. KORVAUKSET 1 409 545 056 1 305 000 000 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Marginaali 454 944 11 004

Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat 
Yhteensä

111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Marginaali 4 204 282 426 2 380 480 440

Pakolliset menot 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Ei-pakolliset menot 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat 
Yhteensä

99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Marginaali 11 748 067 899 4 695 483 161

Pakolliset menot 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Ei-pakolliset menot 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat, % 
BKTL:sta

0,99% 1,08% 1,03%



 58    

1 Ml. lisätalousarviot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6/2004. 

2 Otsakkeen 3 marginaalia kasvatetaan 20 995 775 euroa ja otsakkeen 7 marginaalia 961 220 
euroa vuonna 2004, mikä vastaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston menoja, jotka 
otettiin talousarvioon lisätalousarviolla 3/2004 ylittämällä asianomaisten rahoitusnäkymien 
otsakkeiden määrät 7. marraskuuta 2002 tehdyn toimielinten sopimuksen (EYVL C 283, 
20.11.2002) mukaisesti. 

Otsakkeen 5 enimmäismäärään sisältyy 175 miljoonaa euroa henkilöstön eläkemaksuja 
vuodeksi 2005 mukautettuja rahoitusnäkymiä koskevan taulukon alaviitteen 1 mukaisesti. 

11.3. ATE 2005 ja talousarvio 2004 rahoitusnäkymien otsakkeiden mukaan 
jaoteltuna, maksusitoumusmäärärahoina (yhteenveto) 

Talousarvio 20041 Rahoitusnäkymät 
2005

Alustava 
talousarvioesitys 

2005

Muutos 2004 / 
2005

Muutos 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat Euros Euros Euros % Euros

1. MAATALOUS 45 693 285 000 50 113 850 000 9,7% 4 420 565 000

      
- Maatalousmenot    (ilman maaseudun 
kehittämismenoja)

40 245 285 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

2. RAKENNETOIMET 30 822 302 882 35 396 027 704 14,8% 4 573 724 822

      
- Rakennerahastot 28 022 302 882 32 390 527 704 15,6% 4 368 224 822

- Koheesiorahasto 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

3. SISÄISET POLITIIKAT 7 510 377 641 7 728 621 139 2,9% 218 243 498

      
4. ULKOISET TOIMET 4 950 907 978 5 010 179 000 1,2% 59 271 022

      
5. HALLINTO 6 121 313 544 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

      
6. VARAUKSET 442 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

      
- Takuuvaraus 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- Hätäapuvaraus 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
STRATEGIA

2 856 200 000 3 179 850 000 11,3% 323 650 000

      
- Liittymistä valmisteleva väline SAPARD 401 800 000 541 500 000 34,8% 139 700 000

- Liittymistä valmisteleva väline ISPA 658 000 000 703 350 000 6,9% 45 350 000

- Liittymistä valmisteleva väline PHARE 1 604 100 000 1 633 500 000 1,8% 29 400 000

- Turkki 192 300 000 301 500 000 56,8% 109 200 000

- Euroopan unionin solidaarisuusrahasto p.m. p.m.

8. KORVAUKSET 1 409 545 056 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060
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Talousarvio 20041 Rahoitusnäkymät 
2005

Alustava 
talousarvioesitys 

2005

Muutos 2004 / 
2005

Muutos 2004 / 
2005

      
Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat 
Yhteensä

99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Marginaali 11 748 067 899 4 695 483 161

Pakolliset menot 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Ei-pakolliset menot 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat      
Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat 
Yhteensä

111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Marginaali 4 204 282 426 2 380 480 440

Pakolliset menot 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Ei-pakolliset menot 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat, % 
BKTL:sta

0,99% 1,08% 1,03%

1 Ml. lisätalousarviot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6/2004. 

11.4. ATE 2005 ja talousarvio 2004 rahoitusnäkymien otsakkeiden mukaan 
jaoteltuna, maksusitoumusmäärärahoina (erittely) 

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 - 1)

Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat EUR EUR EUR % EUR

1. MAATALOUS 46 781 285 000 51 439 000 000 50 675 450 000 8,3% 3 894 165 000

Marginaali 2 523 715 000 763 550 000

- Maatalousmenot    (ilman maaseudun 
kehittämismenoja)

40 245 285 000 44 598 000 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 39 948 310 000 43 513 775 000 8,9% 3 565 465 000

- - 11 – Kalastus 33 075 000 33 200 000 0,4% 125 000

- -17 – Terveys- ja kuluttaja-asiat 263 900 000 287 475 000 8,9% 23 575 000

- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet 6 536 000 000 6 841 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 6 536 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

2. RAKENNETOIMET 41 035 000 000 42 441 000 000 42 378 497 444 3,3% 1 343 497 444

Marginaali 0 62 502 556

- Rakennerahastot 35 353 000 000 37 247 000 000 37 246 564 455 5,4% 1 893 564 455

- - Tavoite 1 25 468 722 770 27 233 055 007 6,9% 1 764 332 237

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 5 728 458 864 6 330 986 284 10,5% 602 527 420

- - - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 3 195 632 777 3 524 726 690 10,3% 329 093 913

- - - 11 – Kalastus 452 559 662 498 625 711 10,2% 46 066 049

- - - 13 – Aluepolitiikka 16 092 071 467 16 878 716 322 4,9% 786 644 855

- - Tavoite 2 3 619 049 248 3 544 290 085 -2,1% -74 759 163

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 394 533 753 398 600 121 1,0% 4 066 368

- - - 13 – Aluepolitiikka 3 224 515 495 3 145 689 964 -2,4% -78 825 531

- - Tavoite 3 3 834 809 871 3 911 064 342 2,0% 76 254 471

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 3 834 809 871 3 911 064 342 2,0% 76 254 471
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Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

- - Other structural measures (outside Objective 1 
areas)

174 900 000 180 026 162 2,9% 5 126 162

- - Yhteisöaloitteet, joista 2 138 663 280 2 258 572 465 5,6% 119 909 185

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 578 468 964 615 029 882 6,3% 36 560 918

- - - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 361 111 383 401 691 170 11,2% 40 579 787

- - - 13 – Aluepolitiikka 1 199 082 933 1 241 851 413 3,6% 42 768 480

- Innovatiiviset toimet ja tekninen apu 116 854 831 119 556 394 2,3% 2 701 563

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 52 299 717 44 287 747 -15,3% -8 011 970

- - - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 6 027 714 3 900 000 -35,3% -2 127 714

- - - 11 – Kalastus 4 327 000 2 257 500 -47,8% -2 069 500

- - - 13 – Aluepolitiikka 54 200 400 69 111 147 27,5% 14 910 747

- Koheesiorahasto 5 682 000 000 5 194 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

- - 13 – Aluepolitiikka 5 682 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

3. SISÄISET POLITIIKAT 8 704 761 754 9 012 000 000 8 958 583 120 2,9% 253 821 366

Marginaali 2 17 238 246 53 416 880

- - 01 – Talous- ja rahoitusasiat 99 840 000 49 714 577 -50,2% -50 125 423

- - 02 – Yritystoiminta, josta 210 000 000 211 998 000 1,0% 1 998 000

- - - Research Framework Programme 73 800 000 75 598 000 2,4% 1 798 000

- - 03 - Kilpailuasiat 800 000 800 000 0,0% 0

- - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 172 128 000 170 817 000 -0,8% -1 311 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 51 735 000 41 110 000 -20,5% -10 625 000

- - 06 – Energia ja liikenne, joista 1 246 833 000 1 289 440 000 3,4% 42 607 000

- - - Research Framework Programme 234 300 000 242 300 000 3,4% 8 000 000

- - 07 – Ympäristö 250 200 000 234 537 000 -6,3% -15 663 000

- - 08 – Research, of which 3 172 000 000 3 316 900 000 4,6% 144 900 000

- - - Research Framework Programme 3 157 000 000 3 292 900 000 4,3% 135 900 000

- - 09 – Tietoyhteiskunta, josta 1 141 480 000 1 222 292 000 7,1% 80 812 000

- - - Research Framework Programme 1 047 600 000 1 119 502 000 6,9% 71 902 000

- - 10 - Direct Research, of which 304 900 000 365 800 000 20,0% 60 900 000

- - - Research Framework Programme 288 900 000 298 900 000 3,5% 10 000 000

- - 11 – Kalastus, josta 93 635 979 105 164 543 12,3% 11 528 564

- - - Research Framework Programme 13 400 000 17 800 000 32,8% 4 400 000

- - 12 – Sisämarkkinat 11 400 000 10 100 000 -11,4% -1 300 000

- - 13 – Aluepolitiikka 35 955 775 15 000 000 -58,3% -20 955 775

- -14 – Verotus ja tulliliitto 50 050 000 58 210 000 16,3% 8 160 000

- -15 – Koulutus ja kulttuuri 847 600 000 884 550 000 4,4% 36 950 000

- -16 – Lehdistö ja viestintä 65 500 000 63 835 000 -2,5% -1 665 000

- -17 – Terveys- ja kuluttaja-asiat 107 930 000 120 553 000 11,7% 12 623 000

- - 18 – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuva alue

492 276 000 536 734 000 9,0% 44 458 000

- -19 – Ulkosuhteet 11 000 000 10 000 000 -9,1% -1 000 000

- - 20 – Kauppa 1 400 000 1 400 000 0,0% 0
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Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

- - 22 – Laajentuminen 240 000 000 144 500 000 -39,8% -95 500 000

- -24 – Petostentorjunta 12 050 000 11 700 000 -2,9% -350 000

- -25 – Komission politiikkojen koordinointi ja 
oikeudellinen tuki

4 500 000 1 500 000 -66,7% -3 000 000

- - 26 – Hallinto 28 605 000 34 000 000 18,9% 5 395 000

- - 29 – Tilastotiedot 52 943 000 57 928 000 9,4% 4 985 000

- Total Research Framework Programme 4 815 000 000 5 047 000 000 4,8% 232 000 000

4. ULKOISET TOIMET 5 176 551 000 5 119 000 000 5 234 000 000 1,1% 57 449 000

Marginaali -94 551 000 -115 000 000

- - 01 – Talous- ja rahoitusasiat 90 200 000 84 200 000 -6,7% -6 000 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 5 795 000 5 920 000 2,2% 125 000

- - 06 – Energia ja liikenne 5 000 000 5 000 000 0,0% 0

- - 07 – Ympäristö 17 000 000 16 000 000 -5,9% -1 000 000

- - 11 – Kalastus 194 000 000 202 000 000 4,1% 8 000 000

- -14 – Verotus ja tulliliitto 1 550 000 1 700 000 9,7% 150 000

- -15 – Koulutus ja kulttuuri 18 000 000 19 000 000 5,6% 1 000 000

- -19 – Ulkosuhteet, joista 3 359 331 000 3 391 280 000 1,0% 31 949 000

- - - Monenväliset suhteet ja yleiset ulkosuhteisiin 
liittyvät asiat

81 660 000 86 010 000 5,3% 4 350 000

- - - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 62 237 898 54 600 000 -12,3% -7 637 898

- - - Ihmisoikeudet ja demokratiakehitys 118 625 000 97 500 000 -17,8% -21 125 000

- - - Suhteet EU:n ulkopuolisiin OECD-maihin 16 890 000 17 000 000 0,7% 110 000

- - - Suhteet Itä-Eurooppaan, Kaukasiaan ja Keski-
Aasian tasavaltoihin

483 925 000 488 080 000 0,9% 4 155 000

- - - Suhteet Länsi-Balkanin maihin 592 501 000 537 000 000 -9,4% -55 501 000

- - - Suhteet Lähi-idän ja eteläisen Välimeren 
alueen maihin

986 800 000 1 048 673 000 6,3% 61 873 000

- - - Suhteet Latinalaiseen Amerikkaan 293 575 000 295 900 000 0,8% 2 325 000

- - - Suhteet Aasiaan 591 125 000 623 000 000 5,4% 31 875 000

- - - Toimintastrategia ja koordinointi 17 900 000 21 600 000 20,7% 3 700 000

- - 20 – Kauppa 10 050 000 10 700 000 6,5% 650 000

- -21 – Kehitysyhteistyö ja suhteet AKT-maihin 985 625 000 1 008 200 000 2,3% 22 575 000

- - - Kehitysyhteistyöpolitiikka ja alakohtaiset 
strategiat

772 522 660 786 086 000 1,8% 13 563 340

- - - Suhteet AKT-maihin, merentakaisiin maihin ja 
alueisiin sekä Etelä-Afrikkaan

171 500 000 166 000 000 -3,2% -5 500 000

- - - Toimintastrategia ja koordinointi 11 800 000 15 200 000 28,8% 3 400 000

- - 23 – Humanitaarinen apu 490 000 000 490 000 000 0,0% 0

5. HALLINTO3 6 121 313 544 6 360 000 000 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Marginaali 35 686 456 0

— Komissio (eläkkeet pois luettuina) 3 032 176 924 3 149 008 080 3,9% 116 831 156

— Muut toimielimet (eläkkeet pois luettuina) 2 274 060 420 2 345 064 920 3,1% 71 004 500

— Eläkkeet (kaikki toimielimet) 815 076 200 865 927 000 6,2% 50 850 800

6. VARAUKSET 442 000 000 446 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

Marginaali 0 0
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Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

- - 01 – Talous- ja rahoitusasiat 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- - 31 – Varaukset (hätäapu) 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
STRATEGIA

1 733 261 220 3 472 000 000 1 856 000 000 7,1% 122 738 780

Marginaali 2 1 721 738 780 1 616 000 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 
(SAPARD)

226 700 000 250 300 000 10,4% 23 600 000

- - 13 – Aluepolitiikka (ISPA) 454 261 220 500 700 000 10,2% 46 438 780

- -15 – Koulutus ja kulttuuri 2 500 000 2 500 000 0,0% 0

- -22 – Laajentuminen 1 049 800 000 1 102 500 000 5,0% 52 700 000

- - - KIE-maiden liittymistä valmisteleva tuki 807 200 000 816 300 000 1,1% 9 100 000

- - - Turkin liittymistä valmisteleva tuki 242 600 000 286 200 000 18,0% 43 600 000

8. KORVAUKSET 1 409 545 056 1 305 000 000 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Marginaali 454 944 11 004

Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat 
yhteensä

111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Marginaali 4 204 282 426 2 380 480 440

Pakolliset menot 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Ei-pakolliset menot 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat 
yhteensä

99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Marginaali 11 748 067 899 4 695 483 161

Pakolliset menot 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Ei-pakolliset menot 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat, % 
BKTL:sta

0,99% 1,08% 1,03%

1 Ml. lisätalousarviot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6/2004. 

2 Otsakkeen 3 marginaalia kasvatetaan 20 995 775 euroa ja otsakkeen 7 marginaalia 961 220 
euroa vuonna 2004, mikä vastaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston menoja, jotka 
otettiin talousarvioon lisätalousarviolla 3/2004 ylittämällä asianomaisten rahoitusnäkymien 
otsakkeiden määrät 7. marraskuuta 2002 tehdyn toimielinten sopimuksen (EYVL C 283, 
20.11.2002) mukaisesti. 

3 Otsakkeen 5 enimmäismäärään sisältyy 175 miljoonaa euroa henkilöstön eläkemaksuja 
vuodeksi 2005 mukautettuja rahoitusnäkymiä koskevan taulukon alaviitteen 1 mukaisesti. 

11.5. ATE 2005 ja talousarvio 2004 rahoitusnäkymien otsakkeiden mukaan 
jaoteltuna, maksumäärärahoina (erittely) 

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat EUR EUR EUR % EUR

1. MAATALOUS 45 693 285 000 50 113 850 000 9,7% 4 420 565 000

— Maatalousmenot (pl. maaseudun kehittäminen) 40 245 285 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 39 948 310 000 43 513 775 000 8,9% 3 565 465 000
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Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

- - 11 – Kalastus 33 075 000 33 200 000 0,4% 125 000

- -17 – Terveys- ja kuluttaja-asiat 263 900 000 287 475 000 8,9% 23 575 000

- Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenpiteet 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

2. RAKENNETOIMET 30 822 302 882 35 396 027 704 14,8% 4 573 724 822

- Rakennerahastot 28 022 302 882 32 390 527 704 15,6% 4 368 224 822

- - Tavoite 1 4 440 212 733 4 809 937 587 8,3% 369 724 854

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 4 440 212 733 4 809 937 587 8,3% 369 724 854

- - - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 2 477 670 326 2 901 888 748 17,1% 424 218 422

- - - 11 – Kalastus 349 521 799 362 223 056 3,6% 12 701 257

- - - 13 – Aluepolitiikka 12 632 758 610 13 991 561 055 10,8% 1 358 802 445

- - Tavoite 2 358 703 266 558 452 020 55,7% 199 748 754

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 358 703 266 558 452 020 55,7% 199 748 754

- - - 13 – Aluepolitiikka 2 707 046 474 3 810 949 185 40,8% 1 103 902 711

- - Tavoite 3 3 150 679 399 3 887 129 538 23,4% 736 450 139

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 3 150 679 399 3 887 129 538 23,4% 736 450 139

- - Other structural measures (outside Objective 1 
areas)

360 387 987 271 457 386 -24,7% -88 930 601

- - Yhteisöaloitteet 1 297 749 214 1 582 940 914 22,0% 285 191 700

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 352 009 380 462 100 956 31,3% 110 091 576

- - - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 215 040 416 268 452 665 24,8% 53 412 249

- - - 13 – Aluepolitiikka 729 522 545 852 387 293 16,8% 122 864 748

- Innovatiiviset toimet ja tekninen apu 49 727 015 50 725 000 2,0% 997 985

- - - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 49 727 015 50 725 000 2,0% 997 985

- - - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 12 070 714 3 700 000 -69,3% -8 370 714

- - - 11 – Kalastus 5 027 000 4 463 215 -11,2% -563 785

- - - 13 – Aluepolitiikka 96 086 759 137 100 000 42,7% 41 013 241

- Koheesiorahasto 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

- - 13 – Aluepolitiikka 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

3. SISÄISET POLITIIKAT 7 510 377 641 7 728 621 139 2,9% 218 243 498

- - 01 – Talous- ja rahoitusasiat 83 440 000 83 504 577 0,1% 64 577

- - 02 – Yritystoiminta, josta 246 720 000 226 033 000 -8,4% -20 687 000

- - - Research Framework Programme 102 970 000 87 998 000 -14,5% -14 972 000

- - 03 - Kilpailuasiat 800 000 800 000 0,0% 0

- - 04 – Työllisyys ja sosiaaliasiat 169 355 054 168 767 000 -0,3% -588 054

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 59 031 268 64 742 000 9,7% 5 710 732

- - 06 – Energia ja liikenne, joista 1 229 670 992 1 230 860 000 0,1% 1 189 008

- - - Research Framework Programme 222 287 000 222 000 000 -0,1% -287 000

- - 07 – Ympäristö 234 186 000 220 839 000 -5,7% -13 347 000

- - 08 – Research, of which 2 355 130 000 2 416 379 000 2,6% 61 249 000
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- - - Research Framework Programme 2 345 130 000 2 406 379 000 2,6% 61 249 000

- - 09 – Tietoyhteiskunta, josta 993 669 000 1 045 102 000 5,2% 51 433 000

- - - Research Framework Programme 907 309 000 953 202 000 5,1% 45 893 000

- - 10 - Direct Research, of which 336 277 000 345 687 000 2,8% 9 410 000

- - - Research Framework Programme 323 277 000 315 504 000 -2,4% -7 773 000

- - 11 – Kalastus, josta 122 104 019 113 464 543 -7,1% -8 639 476

- - - Research Framework Programme 37 998 000 27 500 000 -27,6% -10 498 000

- - 12 – Sisämarkkinat 10 850 000 9 500 000 -12,4% -1 350 000

- - 13 – Aluepolitiikka 15 000 000 15 000 000 0,0% 0

- -14 – Verotus ja tulliliitto 43 869 000 52 360 000 19,4% 8 491 000

- -15 – Koulutus ja kulttuuri 753 450 000 801 665 000 6,4% 48 215 000

- -16 – Lehdistö ja viestintä 59 554 343 57 985 000 -2,6% -1 569 343

- -17 – Terveys- ja kuluttaja-asiat 121 254 965 122 980 795 1,4% 1 725 830

- - 18 – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuva alue

478 117 000 522 002 224 9,2% 43 885 224

- -19 – Ulkosuhteet 12 500 000 9 500 000 -24,0% -3 000 000

- - 20 – Kauppa 1 400 000 1 400 000 0,0% 0

- - 22 – Laajentuminen 84 900 000 124 900 000 47,1% 40 000 000

- -24 – Petostentorjunta 10 800 000 8 540 000 -20,9% -2 260 000

- -25 – Komission politiikkojen koordinointi ja 
oikeudellinen tuki

10 000 000 1 900 000 -81,0% -8 100 000

- - 26 – Hallinto 30 200 000 34 000 000 12,6% 3 800 000

- - 29 – Tilastotiedot 48 099 000 50 710 000 5,4% 2 611 000

- Total Research Framework Programme 3 938 971 000 4 012 583 000 1,9% 73 612 000

4. ULKOISET TOIMET 4 950 907 978 5 010 179 000 1,2% 59 271 022

- - 01 – Talous- ja rahoitusasiat 119 638 000 97 638 000 -18,4% -22 000 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 5 795 000 5 920 000 2,2% 125 000

- - 06 – Energia ja liikenne 1 985 000 1 275 000 -35,8% -710 000

- - 07 – Ympäristö 14 455 000 15 693 000 8,6% 1 238 000

- - 11 – Kalastus 200 276 638 205 783 000 2,7% 5 506 362

- -14 – Verotus ja tulliliitto 1 743 000 2 066 000 18,5% 323 000

- -15 – Koulutus ja kulttuuri 18 400 000 18 700 000 1,6% 300 000

- -19 – Ulkosuhteet, joista 3 103 160 000 3 174 280 000 2,3% 71 120 000

- - - Monenväliset suhteet ja yleiset ulkosuhteisiin 
liittyvät asiat

87 500 000 81 000 000 -7,4% -6 500 000

- - - Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 62 237 898 49 600 000 -20,3% -12 637 898

- - - Ihmisoikeudet ja demokratiakehitys 102 625 000 106 900 000 4,2% 4 275 000

- - - Suhteet EU:n ulkopuolisiin OECD-maihin 16 890 000 17 000 000 0,7% 110 000

- - - Suhteet Itä-Eurooppaan, Kaukasiaan ja Keski-
Aasian tasavaltoihin

486 200 000 493 000 000 1,4% 6 800 000

- - - Suhteet Länsi-Balkanin maihin 624 750 000 466 000 000 -25,4% -158 750 000

- - - Suhteet Lähi-idän ja eteläisen Välimeren 
alueen maihin

774 550 000 856 128 000 10,5% 81 578 000
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- - - Suhteet Latinalaiseen Amerikkaan 268 315 000 380 000 000 41,6% 111 685 000

- - - Suhteet Aasiaan 506 000 000 554 000 000 9,5% 48 000 000

- - - Toimintastrategia ja koordinointi 17 800 000 18 180 000 2,1% 380 000

- - 20 – Kauppa 11 378 000 11 720 000 3,0% 342 000

- -21 – Kehitysyhteistyö ja suhteet AKT-maihin 961 627 340 964 354 000 0,3% 2 726 660

- - - Kehitysyhteistyöpolitiikka ja alakohtaiset 
strategiat

713 225 000 728 940 000 2,2% 15 715 000

- - - Suhteet AKT-maihin, merentakaisiin maihin ja 
alueisiin sekä Etelä-Afrikkaan

196 000 000 176 000 000 -10,2% -20 000 000

- - - Toimintastrategia ja koordinointi 13 500 000 13 550 000 0,4% 50 000

- - 23 – Humanitaarinen apu 493 000 000 490 750 000 -0,5% -2 250 000

5. HALLINTO 6 121 313 544 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Marginaali 35 686 456 0

— Komissio (eläkkeet pois luettuina) 3 032 176 924 3 149 008 080 3,9% 116 831 156

— Muut toimielimet (eläkkeet pois luettuina) 2 274 060 420 2 345 064 920 3,1% 71 004 500

— Eläkkeet (kaikki toimielimet) 815 076 200 865 927 000 6,2% 50 850 800

6. VARAUKSET 442 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

- - 01 – Talous- ja rahoitusasiat 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- - 31 – Varaukset (hätäapu) 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA 
STRATEGIA

2 856 200 000 3 179 850 000 11,3% 323 650 000

- - 05 – Maatalous ja maaseudun kehittäminen 
(SAPARD)

401 800 000 541 500 000 34,8% 139 700 000

- - 13 – Aluepolitiikka (ISPA) 658 000 000 703 350 000 6,9% 45 350 000

- -15 – Koulutus ja kulttuuri 2 500 000 2 500 000 0,0% 0

- -22 – Laajentuminen 1 793 900 000 1 932 500 000 7,7% 138 600 000

- - - KIE-maiden liittymistä valmisteleva tuki 1 601 600 000 1 631 000 000 1,8% 29 400 000

- - - Turkin liittymistä valmisteleva tuki 192 300 000 301 500 000 56,8% 109 200 000

8. KORVAUKSET 1 409 545 056 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Maksusitoumuksiin käytettävät määrärahat 
yhteensä

111 403 717 574 115 608 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Marginaali 4 204 282 426 2 380 480 440

Pakolliset menot 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Ei-pakolliset menot 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat 
yhteensä

99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Marginaali 11 748 067 899 4 695 483 161

Pakolliset menot 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Ei-pakolliset menot 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Maksumääräyksiin käytettävät määrärahat, % 
BKTL:sta

0,99% 1,08% 1,03%

1 Ml. lisätalousarviot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6/2004. 


