
 

Mikä on EU:n pitkän aikavälin budjetti?
 
Miten EU-budjettia rahoitetaan ja mihin rahat investoidaan? Lue artikkelistamme, miten
EU:n pitkän aikavälin budjetti toimii ja miten siitä päätetään.
 

EU:n pitkän aikavälin budjetti tukee miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita, kaupunkeja,
yrityksiä, alueita ja kansalaisjärjestöjä. Sen ansiosta EU:ssa tuotetaan terveellisempää ja
turvallisempaa ruokaa, rakennetaan uusia, parempia teitä, rautateitä ja lentokenttiä, taataan
puhtaampi ympäristö ja turvataan EU:n ulkorajat.
 
Keskeinen ajatus on, että resurssien yhdistäminen tekee Euroopasta vahvemman ja
vauraamman paikan. Tavoitteeseen päästään rahoittamalla hankkeita, jotka parantavat
eurooppalaisten arkea. Kun Eurooppa pyrkii toipumaan koronaviruspandemian
yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista, eurooppalaisten huoliin vastaava
kunnianhimoinen EU-budjetti on entistäkin merkittävämmässä roolissa.
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EU:n pitkän aikavälin budjetista tuetaan muun muassa opiskelijoita, tutkijoita, kaupunkeja, yrityksiä, alueita ja kansalaisjärjestöjä.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20180703STO07129/eu-n-ratkaisut-ilmastonmuutoksen-ehkaisemiseksi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-ulkorajat
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-toimet-koronavirusta-vastaan
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200712IPR83213/eu-kansalaiset-vaativat-suurempaa-eu-budjettia-kriisista-selviamiseen


EU:n pitkän aikavälin budjetti tunnetaan myös nimellä monivuotinen rahoituskehys, eli MRK. Se
asettaa rajat sille, kuinka paljon rahaa EU voi investoida eri politiikan aloille tietyn ajanjakson
(vähintään viiden vuoden) aikana. Viime aikoina pitkän aikavälin budjetti on tehty yleensä
seitsemäksi vuodeksi.
 
Yksi syy sille, että EU:ssa on vuosittaisten budjettien lisäksi pitkän aikavälin budjetti, on se, että
näin voidaan taata EU:n rahoittamille hankkeille vakaa ja tehokas toimintaympäristö.
Ennustettavuus on tärkeää esimerkiksi tutkijoille, jotka työskentelevät useita vuosia kestävissä
tutkimusprojekteissa.
 
Pitkän aikavälin budjetissa on oltava riittävästi joustoa, jotta voidaan vastata yllättäviin
tilanteisiin, kuten koronaviruspandemian kaltaisiin kriiseihin tai muihin hätätiloihin. Sen vuoksi
budjetissa on useita instrumentteja, joiden ansiosta rahaa voidaan käyttää siellä, missä sitä
eniten tarvitaan ennalta-arvaamattomissa tilanteissa.
 
Esimerkiksi Euroopan solidaarisuusrahasto tarjoaa rahallista apua katastrofista kärsivälle
jäsenmaalle. Euroopan globalisaatiorahasto puolestaan auttaa maailmankaupan muutoksista tai
talouden lamasta johtuvien rakenteellisten muutosten vuoksi irtisanottuja työntekijöitä löytämään
uusia töitä.
 
Koronaviruskriisin alusta alkaen EU-rahoituksella on pyritty ehkäisemään pandemian sosiaalisia
ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukemaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiä.
 
 
Lue lisää EU:n koronavirustoimista aikajanaltamme.
 
Toisin kuin kansalliset budjetit EU-budjetti on ennen kaikkea investointibudjetti. Siitä ei rahoiteta
esimerkiksi peruskoulutusta tai puolustusta, vaan se keskittyy ennen kaikkea eurooppalaisen
lisäarvon tuomiseen kasvun ja kilpailukyvyn kautta sekä käytännön solidaarisuuteen,
esimerkiksi tukemalla koronaviruksesta pahiten kärsiviä maita.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170828STO82508/earthquakes-in-italy-biggest-ever-eu-solidarity-fund-payment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170828STO82508/earthquakes-in-italy-biggest-ever-eu-solidarity-fund-payment
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/sosiaalinen-osallisuus/20181211STO21522/euroopan-globalisaatiorahasto-tukee-yha-laajemmin-tyottomaksi-jaavia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-toimet-koronavirusta-vastaan/20200424STO77802/koronavirus-eu-toimet-aikajanalla
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Miltä vuosien 2021-2027 EU-budjetti näyttää?
 
Kymmenen viikon intensiivisten neuvotteluiden jälkeen parlamentin ja neuvoston edustajat
pääsivät 10. marraskuuta sopuun EU:n investointi- ja rahoitussuunnitelmasta tuleville
seitsemälle vuodelle. Sovun saavuttamisen jälkeen puhunut parlamentin puhemies David
Sassoli sanoi: ”Tämä on hyvä sopimus eurooppalaisille. Näillä toimilla autetaan Euroopan maita
toipumaan akuutista kriisistä, mutta sijoitetaan myös maanosan pitkän aikavälin tulevaisuuteen.”
 
Neuvotteluissa parlamentti varmisti 15 miljardia euroa lisärahoitusta neuvoston heinäkuiseen
ehdotukseen verrattuna EU:n keskeisiin ohjelmiin, kuten EU4Health-terveysohjelmaan,
tutkimukseen ja innovaatioihin sekä koulutus- ja nuoriso-ohjelma Erasmus+:aan. Lisäksi
varattiin miljardi euroa joustoa tulevia kriisejä ja tarpeita varten.
 
Parlamentti myös teki töitä varmistaakseen laillisesti sitovan sopimuksen uusien tulolähteiden
käyttöön ottamiseksi EU-budjettiin. Näin varmistetaan, että koronaelvytyksen vuoksi otetun
lainan takaisinmaksukustannukset eivät jää eurooppalaisten veronmaksajien maksettavaksi tai
verota olemassa olevia EU-hankkeita. Uusiin omien varojen lähteisiin kuuluvat vero
kierrättämättömästä muovijätteestä, suurten digialan yritysten verotus sekä
rahoitusmarkkinavero.

EU:n pitkän aikavälin budjetti lyhyesti
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-is-the-multiannual-financial-framework-or-mff_B01-ESN-20200924-EN_ev

EU-budjetti vuosille 2021-27
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-
MMFP_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-is-the-multiannual-financial-framework-or-mff_B01-ESN-20200924-EN_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-MMFP_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-MMFP_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-eu-budget-agreement-a-good-deal-for-eu-citizens
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-eu-budget-agreement-a-good-deal-for-eu-citizens
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-terveyspolitiikka/20200604STO80507
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/erasmus


Vähintään 30 % EU-budjetista ja 750 miljardin euron koronaelvytysrahastosta ohjataan
ilmastotoimiin. Parlamentti varmisti myös elvytysrahaston varojen tarkemman valvonnan.
Pitkän aikavälin budjetti tulee hyväksyä parlamentissa ja se tarvitsee lisäksi jäsenmaiden
yksimielisen tuen, jotta se voi astua voimaan. Meppien oli määrä äänestää sopimuksesta
marraskuun täysistunnossa, mutta sopimus on toistaiseksi jumissa neuvoston erimielisyyksien
vuoksi. Parlamentin johto on painottanut, ettei parlamentti suostu enää joustamaan enempää ja
että neuvoston tulisi hyväksyä sopu pikimmiten.
 
Oikeusvaltioperiaate
 
Erillisessä menettelyssä mepit ja neuvosto saavuttivat myös sovun uudesta mekanismista, jolla
EU-varojen myöntämisestä tehdään ehdollista oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Uusi
mekanismi voidaan ottaa käyttää paitsi silloin kuin rikkomus koskee suoraan EU-varojen
käyttöä, myös silloin, kun on olemassa vakava uhka rikkomuksen tapahtumisesta. EU-varojen
saajia kuitenkin suojellaan menettelyssä.
 
Myös tämä sopimus tulee virallisesti hyväksyä sekä parlamentissa että neuvostossa.
 
Parlamentin tilaaman tuoreen kyselyn mukaan yli kolme neljästä eurooppalaisesta haluaa, että
EU-varojen myöntäminen sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201118IPR91990/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-long-term-eu-budget-and-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201016IPR89545/77-of-europeans-insist-eu-funds-be-linked-to-respect-for-rule-of-law

