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EUROOPAN KOMISSION ESITYS EUROOPAN UNIONIN YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI VARAINHOITOVUODEKSI 2018: YLEISKATSAUS
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Yleistä

Euroopan komissio hyväksyi 30.5.2017 vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvän ennakkoarvion vuodelle 2018 (SEC (2017) 250 final). Talousarvioesitys julkaistaan komission ilmoituksen mukaan kokonaisuudessaan kaikille virallisille kielille käännettynä
29. kesäkuuta, jolloin se toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Ennakkoarvion ei
kuitenkaan odoteta eroavan sisällöllisesti varsinaisesta talousarvioesityksestä. Tästä syystä ja
selkeyden vuoksi tässä muistiossa käytetään ennakkoarviosta termiä talousarvioesitys.
Talousarvioesitykseen liittyy myös komission 30.5.2017 hyväksymät ehdotukset EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2018 talousarviosta (COM(2017) 270 final) sekä joustovälineen varojen käyttöönotosta käynnissä olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin toimenpiteiden rahoittamiseksi (COM(2017)
271 final).
EU:n talousarvio jakautuu maksusitoumusmäärärahoihin (sitoumukset) ja maksumäärärahoihin (maksut). Sitoumuksia voidaan verrata valtuuksiin kuitenkin siten, että EU-budjetissa
kaikki määrärahat täytyy ensin sitoa ennen kuin ne voidaan maksaa. Sitoumus on oikeudellinen velvoite tiettyjen määrärahojen maksamiseen. Sitoumuksilla ei ole välittömiä taloudellisia
vaikutuksia. Taloudelliset vaikutukset tulevat siinä vaiheessa, kun sitoumukset muuttuvat käytännön kassavirraksi eli maksuiksi. Maatalouden ja hallinnon osalta sitoumukset ja maksut
ovat samalla tasolla. Käytännössä kaikkien muiden ja erityisesti rakenne- ja koheesiopolitiikan
osalta maksut konkretisoituvat myöhemmin, joskus vuosiakin sitoumusten perässä. Tästä
syystä maksut ovat perinteisesti vuosibudjetissa sitoumuksia alemmalla tasolla. Kansalliset
EU-maksut määräytyvät maksujen eli kassavirran perusteella.
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Komission talousarvioesityksen pääasiallinen sisältö

Vuoden 2018 talousarvio on kuluvan rahoituskehyskauden viides ja neljäs nykyisen komission ohjelman ja prioriteettien mukaisesti valmisteltu talousarvioesitys. Iso-Britannian eroprosessilla, joka virallisesti käynnistyi maaliskuussa 2017, ei ole vielä vaikutusta vuoden 2018 talousarvioon, sillä Iso-Britannian oletetaan olevan koko vuoden 2018 täysivaltainen unionin jäsen. Talousarvioesityksessä otetaan myös jo huomioon rahoituskehyksen väliarvion yhteydessä poliittisesti sovitut toimet. Väliarviota siihen liittyvine säädösmuutoksineen ei ole kuitenkaan vielä muodollisesti hyväksytty, ja komissio sitoutuukin mukauttamaan talousarvioesitystään oikaisukirjelmällä, mikäli väliarviopäätöksen hyväksyminen merkittävästi lykkääntyisi tai
peruuntuisi.
Tämä muistio perustuu englanninkieliseen yleisaineistoon komission ennakkoarviosta.
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2.1

Menot

Komission vuoden 2018 talousarvioesityksen tavoitteena on oikea tasapaino uusiin haasteisiin
vastaamisen ja käynnissä olevien ohjelmien toimeenpanon varmistamisen välillä. Esityksessä
on kaksi selkeää tavoitetta, joista ensimmäinen on yhteinen Eurooppalainen vastaus muuttoliikkeen, geopoliittisen tilanteen ja turvallisuustilanteen heikkenemisen aiheuttamiin haasteisiin. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä muuttoliikettä ja turvallisuutta varten on varattu yhteensä 4,1 miljardia euroa. Tätä osa-aluetta varten on näin osoitettu vuosiksi 2015—2018 EUrahoitusta yhteensä 22 miljardia euroa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden 2018
talousarvioon on otettu tästä summasta keskimääräistä pienempi osuus, koska suurin osa rahoituksesta on otettu käyttöön etupainotteisesti.
Toinen tavoite talousarvioesityksessä on säilyttää panostus strategisiin investointeihin ja kestävään kasvuun, millä pyritään voimakkaasti tukemaan Euroopan talouden elpymistä, taloudellista koheesiota sekä edistämään uusien työpaikkojen luomista, erityisesti nuorille. Muun
muassa nuorisotyöllisyysaloitetta varten on tämän vuoksi tarkoitus osoittaa vuosina
2017—2020 yhteensä 1,2 miljardin euron lisämäärä, josta 233 miljoonaa euroa sisältyy vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi Erasmus+ -ohjelmaa varten on talousarvioesityksessä varattu
2,3 miljardia euroa, mikä on 9,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 talousarviossa.
Lisäksi vuoden 2018 talousarvioesitys muun muassa jatkaa panostusta maaseudun kehittämiseen ja maanviljelijöiden tukemiseen sekä energiaunionin ja digitaalisten sisämarkkinoiden
toimeenpanoon. EU myös jatkaa merkittävänä kansainvälisen humanitaarisen avun tarjoajana.
Talousarvioesityksen kokonaissumma sitoumuksina on rahoituskehyksen sisäpuolelle kuuluvien ohjelmien osalta 159 551,2 miljoonaa euroa (1,02 % EU:n BKTL:sta). Maksuina esityksen kokonaistaso on 144 805,5 miljoonaa euroa (0,92 % EU:n BKTL:sta). Kun mukaan lasketaan rahoituskehyksen ulkopuoliset erityisvälineet, talousarvioesityksen kokonaissumma on
sitoumuksina 160 642,1 miljoonaa euroa (1,02 % EU:n BKTL:sta). Vastaavasti maksuina talousarvioesitys olisi ulkopuoliset välineet mukaan luettuna 145 425,1 miljoonaa euroa
(0,93 % EU:n BKTL:sta).
Talousarvioesityksessä kokonaistason ja rahoituskehyksen katon välinen liikkumavara ennakoimattomiin menoihin vastaamiseksi on siten maksujen osalta 10 426,6 miljoonaa euroa (erityisvälineet pois lukien) ja sitoumusten osalta 1 101,5 miljoonaa euroa.
Sitoumukset kasvavat kokonaisuutena 1,4 %. Kasvua on kilpailukykymenoissa (otsake 1a)
2,5 %, koheesiomenoissa (otsake 1b) 2,4 %, maatalouteen ja luonnonvaroihin liittyvissä menoissa (otsake 2) 1,7 % sekä hallintomenoissa (otsake 5) 3,1 % vuoden 2017 tasoon verrattuna. Vastaavasti sitoumukset ovat pienemmät edellisvuoteen verrattuna turvallisuus ja kansalaisuusmenoissa (otsake 3) -18,9 %, sekä ulkosuhdemenoissa (otsake 4) -5,6 %. Huolimatta edellisvuoteen verrattuna pienentyneistä menoista otsakkeessa 3 ovat ne kuitenkin yli 800 miljoonaa euroa enemmän kuin on alun perin vuodelle 2018 ohjelmoitu. Vuonna 2017 menot olivat
myös poikkeuksellisen suuret johtuen tarpeesta vastata välittömästi muuttoliikekriisin hoitamiseen.
Kokonaisuutena maksut kasvavat 8,1 %, mikä johtuu ennen kaikkea odotetusta toimeenpanon
vilkastumisesta otsakkeen 1b ohjelmien osalta. Maksuina kasvavatkin eniten juuri otsake
1b (+25,7 %), mutta myös otsake 1a (+3,9 %) sekä otsake 5 (+3,1 %). Otsakkeen 2 maksut
kasvavat myös 2,6 %. Vastaavasti otsakkeen 3 maksut pienenevät 21,7 %, ja otsakkeen 4
maksut 5,6 % verrattuna vuoden 2017 tasoon.
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Talousarvioesitys sisältää myös esityksen joustovälineen käyttöönotosta otsakkeen 3 alla
(817,1 miljoonaa euroa sitoumuksia ja 667,2 miljoonaa euroa maksuina), esityksen sitoumusten kokonaisliikkumavaran käyttöönottamisesta 891,7 miljoonan euron edestä otsakkeiden 1a
ja b alla sekä esityksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2018 talousarviosta 50 miljoonan euron edestä, minkä lisäksi komissio esittää solidaarisuusrahaston osalta talousarvioon erillistä varausta, joka olisi 524 miljoonaa euroa
sitoumuksina ja 200 miljoonaa euroa maksuina.
Alla talousarvioesityksen yhteydessä esittämä taulukko sitoumusten ja maksujen kehityksestä
otsakkeittain talousarviovuosina 2017—2018. Vuoden 2017 luvut sisältävät lisätalousarvion
1/2017 sekä lisätalousarvioesitykset 2/2017 ja 3/2017:
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Taulukko 1: Talousarvioesitys 2018
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Seuraavassa käydään esityksen sisältöä läpi otsakkeittain eli menolohkoittain keskittyen otsakkeiden sisällä keskeisimpiin kokonaisuuksiin.
Otsake 1 a: Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
Otsake 1a sisältää ennen kaikkea tutkimuksen ja innovoinnin; koulutuksen; Euroopan laajuiset
energia-, liikenne- ja televiestintäverkot; yritysten kehittämisen sekä suuret infrastruktuurihankkeet.
Otsakkeen 1a toimiin sijoittuu komission keskeisiä uusia aloitteita, kuten investointeja tukeva
Euroopan Strategisten investointien rahasto (ESIR) sekä nuorille suunnattu aloite Euroopan
solidaarisuusjoukkojen perustamisesta, minkä tavoitteena on tarjota eurooppalaisille nuorille
mahdollisuus kehittää unionia edelleen sekä edistää eurooppalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta. Lisäksi valmisteleva toimi Euroopan puolustusalan tutkimusrahoitukselle, joka käynnistyi vuonna 2017, jatkuu myös vuonna 2018 tämän otsakkeen alla
yhteensä 40 miljoonan euron sitoumuksin. Otsakkeen 1a alla on myös muun muassa mittava
Horisontti 2020- tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, joka kattaa noin puolet koko otsakkeen määrärahoista, sekä infrastruktuuri-investointeja muun muassa Verkkojen Eurooppavälineen kautta.
Sitoumusten osalta otsakkeessa on kasvua 2,5 %, ja maksuissa 3,9 %. Komissio esittää otsakkeen kokonaistasoksi yhteensä 21 841,3 miljoonaa euroa sitoumuksina ja 20 082,4 miljoonaa
euroa maksuina. Otsakkeen sitoumusten liikkumavaraksi jää 56,1 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon, että otsakkeen alla esitetään sitoumusten kokonaisliikkumavarasta (Global
Margin for Commitments) käyttöönotettavaksi 658,4 miljoona euroa, joka suunnataan jo aiemmin sovitun mukaisesti pääosin ESIR:iin (640,0 miljoonaa euroa) sekä pieneltä osin Euroopan solidaarisuusjoukkoaloitteen rahoitukseen (18,4 miljoonaa euroa).
Otsakkeen isoimman ohjelman Horisontti 2020 määrärahat vuoden 2018 talousarvioesityksessä ovat sitoumusten osalta 11 102,4 miljoonaa euroa ja maksuina 10 901,5 miljoonaa euroa,
mikä tarkoittaa kasvua sitoumuksissa 7,3 % ja maksuissa 6,9 %. Muita merkittäviä ohjelmia,
joiden määrärahat kasvavat edellisvuoteen verrattuna ovat Erasmus+ (kasvua sitoumuksissa
+9,5 % ja maksuissa +13,1 %) sekä Verkkojen Eurooppa-väline (kasvua sitoumuksissa
+8,7 % ja maksuissa +25,7 %). Vastaavasti sitoumukset ovat edellisvuotta pienempiä erityisesti pilottihankkeissa ja valmistelutoimissa sekä kategoriassa muut toimet ja ohjelmat, joiden
yhteenlaskettu osuus koko otsakkeen määrärahoista on kuitenkin vain noin 1 %.
ESIR:n osalta sen toimeenpano on käynnissä suunnitellusti. Komissio on tehnyt lisäksi
14.9.2016 ehdotuksen, jossa esitetään ESIR:n toimintajakson pidentämistä sekä sen investointikapasiteetin lisäämistä 315 miljardista 500 miljardiin. Jatkoesityksen käsittely on kesken.
Vuoden 2018 talousarvioesityksessä komissio esittää ESIR:n takuurahaston varoihin noin
2 miljardia euroa, mikä on noin 23,4 % pienempi edellisvuoteen verrattuna, jolloin takuurahastoa rahoitettiin noin 2,6 miljardilla. ESIR:n osuus koko otsakkeesta on vajaat 10 prosenttia.
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Komission esityksen mukaan sitoumukset otsakkeessa jakautuvat seuraavasti:
Otsake 1a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
Suuret infrastruktuuriohjelmat
Ydinlaitosten purku
Euroopan Strategisten investointien rahasto (ESIR)
Horisontti 2020
Euratom tutkimus ja koulutus ohjelma
Yritysten kilpailukyky (COSME)
Koulutus, harjoittelu, nuoriso ja urheilu
(Erasmus+)
Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI)
Tulli, Fiscalis ja Petosten torjunta
Verkkojen Eurooppa -väline (CEF)
Energia projektit talouden toipumisen
vauhdittamiseksi (EERP)
Euroopan solidaarisuusjoukot
Muut toimet ja ohjelmat
Komission oman toimivallan ja erityisen
toimivallan perusteella rahoitetut toimet
Pilottihankkeet ja valmistelutoimet
Hajautetut virastot
Yhteensä
- josta sitoumusten kokonaisliikkumavaran
osuus
Rahoituskehyksen katto
Liikkumavara

TAE 2018
milj. eu%-osuus
roa
1 828,9
8,4 %
141,1
0,6 %

Muutos 2018/2017
%
0,1 %
2,0 %

2 038,3

9,3 %

- 23,4 %

11 102,4
355,7
339,1

50,8 %
1,6 %
1,6 %

7,3 %
4,2 %
- 2,9 %

2 260,5

10,3 %

9,5 %

131,7

0,6 %

-3,2 %

136,4
2 768,2

0,6 %
12,7 %

-0,5 %
8,7 %

p.m.

p.m.

0,0 %

72,8
178,8

0,3 %
0,8 %

-18,7 %

131,8

0,6 %

-8,4 %

40,0
315,6
21 841,3

0,2 %
1,4 %
100,0 %

- 29,1 %
-8,3 %
2,5 %

658,4
21 239,0
56,1

Otsake 1 b: Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään kaventamaan EU:n eri alueiden ja jäsenvaltioiden kehityseroja sekä edistämään koheesiota. Tavoitteena on edistää kilpailukykyä
ja kestävää kasvua sekä uudistaa taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita. Tämän alaotsakkeen
tukea saavat erityisesti heikoimmin kehittyneet alueet ja maat.
EU:n koheesiopolitiikka perustuu kolmeen rakennerahastoon (Euroopan aluekehitysrahasto,
Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto). Tuen myöntäminen edellyttää kansallisen julkisen rahoituksen ja yksityisen rahoituksen panostusta. EU:n koheesiopolitiikkaa toteutetaan
7
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rakennerahasto-ohjelmien avulla. Ohjelmat ja niiden tavoitteet on laadittu kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä Euroopan komission keskinäisenä yhteistyönä.
Vuoden 2018 talousarvioesityksellä pyritään tukemaan työllisyyttä ja luomaan työpaikkoja
nuorille sekä vauhdittamaan kasvua ja strategisia investointeja.
Talousarvioesityksessä esitetään rakennetoimiin 55 407,9 miljoonaa euroa sitoumuksina ja
46 763,5 miljoonaa euroa maksuina. Sitoumukset kasvavat 2,4 % ja maksut 25,7 %. Komission esityksessä lähdetään siitä, että rakenne- ja investointirahastojen ohjelmissa päästään vuonna 2018 täyteen toteutusvauhtiin. Se vastaisi jäsenvaltioiden ja Euroopan Parlamentin sopimia
maksusitoumusmäärärahoja. Tämä selittäisi maksumäärärahojen suuren kasvun.
Komissio esittää käytettäväksi koheesiopolitiikkaan tarkoitetut sitoumukset lähes täysimääräisesti. Marginaaliksi jäisi 6,5 miljoonaa euroa. Konvergenssitavoitteen osuus kaikista otsakkeen sitoumuksista on 48,8 % ja koheesiorahaston osuus on 17,0 %.
Rakenne- ja koheesiorahastomenot kattavat kaikista talousarvion sitoumuksista 34,7 %. Maksujen osuus kaikista maksatuksista nousee talousarvioesityksessä 32,3 %:iin eli nousua
27,7 %:ista Komission esityksessä sitoumuksia esitetään varattavaksi Verkkojen Eurooppa välineen tukeen 1 655,1 miljoonaa euroa (kasvua 3,9 %) ja vähävaraisten apuun 556,9 miljoonaa euroa (kasvua 1,9 %).
Rahoituskehyksen väliarviota koskevien linjausten mukaan nuorisotyöllisyysaloitetta varten
on tarkoitus osoittaa vuosina 2017–2020 yhteensä 1,2 miljardin euron lisämääräraha, josta
233 miljoonaa euroa sisältyy vuoden 2018 talousarvioon ja 500 miljoonaa euroa vuoden 2017
lisätalousarvioesitykseen nro 3.
Esityksen mukaan sitoumukset jakautuvat seuraavasti:
Otsake 1b. Taloudellinen, sosiaalinen ja
alueellinen koheesio
Rakennerahastot
– Alueellinen konvergenssi
– Siirtymäalueet
– Kilpailukyky; kehittyneet alueet
– Harvaan asutut ym. alueet
– Koheesiorahasto
Verkkojen Eurooppa – väline (CEF)
Euroopan alueellinen yhteistyö
Tekninen apu ja innovaatiotoimet

TAE 2018
milj. eu%-osuus
roa
50 798,0
91,7 %
27 012,3
48,8 %
5 738,6
10,4 %
8 426,8
15,2 %
226,5
0,4 %
9 393,8
17,0 %
1 655,1
3,0 %
1 934,3
3,5 %
230,3
0,4 %

Nuorisotyöllisyysaloite

233,3
556,9
p.m.
55 407,9

Vähävaraisten tuki
Pilottiprojektit ja valmistavat toimet
Yhteensä
- josta sitoumusten kokonaisliikkumavaran
osuus

233,3
8

0,4 %
1,0 %
0,0 %
100,0 %

Muutos 2018/2017
%
3,1 %
3,4 %
2,0 %
2,1 %
2,0 %
3,7 %
3,9 %
-0,3 %
6,6 %
-53,5 %
1,9 %
-100,0 %
2,4 %
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Rahoituskehyksen katto
Liikkumavara

55 181,0
6,5

Otsake 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat
Otsake 2 sisältää yhteisen maatalouspolitiikan menot, maaseudun kehittämismenot, yhteisen
kalastuspolitiikan menot sekä eräät ympäristö- ja ilmastotoimien menot.
Yleisen maatalouspolitiikan (CAP) tavoitteet rahoituskehyskaudella 2014–2020 ovat elinkykyisen ruoan tuotannon edistäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja EU:n maaseutualueiden tasapainoinen alueellinen kehitys. Maataloustukirahaston rahoitus (pilari 1) liittyy markkinatoimiin ja suoriin tukiin ja maaseuturahaston rahoitus (pilari 2) maaseudun kehittämiseen.
Maataloustukirahasto pyrkii parantamaan maataloussektorin kilpailukykyä ja lisäämään sen
arvoa ruokaketjussa sekä vahvistamaan markkinoiden vakautta samoin kuin vastaamaan paremmin kuluttajien odotuksiin. Suorat tuet tukevat ja tasapainottavat maanviljelijöiden tuloja.
Markkinatoimiin liittyvillä menoilla pystytään tasapainottamaan markkinoita häiriötilanteissa
tai kriiseissä.
Maaseuturahaston varoin rahoitetulla maaseudun kehittämispolitiikalla integroidaan Eurooppa
2020 -strategian politiikkatavoitteita älykkään, kestävän kasvun aikaansaamiseksi maaseutualueilla.
Maaseuturahaston täytäntöönpano on sujunut saumattomasti edellisen ja kuluvan rahoituskauden siirtymäaikana. Rahaston sitoumus- ja maksumäärärahojen käytön odotetaan kasvavan tavoitetasolle.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston täytäntöönpanossa on ollut käynnistysongelmia, mutta
vuoden 2018 osalta odotetaan ennakko- ja väliaikaisrahoituksen kiihtyvää täytäntöönpanoa.
LIFE-ohjelmasta teetetyn väliarvion johdosta on vuosien 2018—2020 aikana tarkoitus kohdentaa enemmän rahoitusta luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmaston muutoksesta aiheutuvien muutosten lieventämiseen.
Otsake 2 jatkaa edelleen keskeisimpänä EU:n rahoituskohteena. Vuoden 2018 talousarvioesityksen osalta sitoumusmäärärahoista 37,3 prosenttia ja maksumäärärahoista 38,9 prosenttia
kohdistuu otsakkeeseen 2. Komissio esittää 2 otsakkeen sitoumusten kokonaistasoksi
59 553,5 miljoonaa euroa (kasvua +1,7 %). Maksuihin 2 otsakkeen osalta esitetään
56 359,8 miljoonaa euroa (kasvua +2,6 %).
Sitoumusten osalta maatalouden tukirahaston menoihin esitetään 43 518,3 miljoonaa euroa
(kasvua +2,1 %) ja maaseudun kehittämiseen 14 381,0 miljoonaa euroa (kasvua +0,1 %).
Maksumäärärahoja maatalouden tukirahastoon on osoitettu 43 472,5 miljoonaa euroa (kasvua
+2,1 %) ja maaseudun kehittämiseen 11 852,2 miljoonaa euroa (kasvua +5,7 %). Liikkumavara sitoumuksissa vähenisi 318,1 miljoonalla eurolla vuoden 2017 tasosta (1031,6 miljoonasta
eurosta 713,5 miljoonaan euroon). Meri- ja kalatalousrahaston ja ympäristö- ja ilmastotoimien
(LIFE) osalta sitoumuksissa on lievää kasvua, mutta maksumäärärahoja on alennettu huomattavasti verrattuna vuoteen 2017. Meri- ja kalatalousrahaston maksumäärärahoja on alennettu
62,8 miljoonaa euroa (vähennys -10,9 %) ja ympäristö- ja ilmastotoimien (LIFE) 47,6 miljoonaa euroa (vähennys -13,1 %).

9

U 35/2017 vp

Maataloustukirahaston sitoumusten mitoituksessa on otettu huomioon se, että käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrän arvioidaan pienenevän 1004,0 miljoonalla eurolla
(2 732,0 milj. eurosta 1728,0 milj. euroon). Vuoden 2017 erityisen suuret käyttötarkoitukseen
sidotut määrärahat, johtuivat ensiksi vuodelta 2016 siirtyvistä huomattavan suurista määrärahoista ja toiseksi poikkeuksellisen suurista valvontatarkastuksista ja niistä tuomituista rahoitusoikaisuista.
Maatalousalan kriisivaraukseen esitetään määrärahaa 459,5 miljoonaa euroa (450,5 milj. euroa
vuonna 2017). Komission arvion mukaan vuonna 2018 myöskään tarve maatalousmarkkinoiden interventiorahastolle ei tule olemaan niin merkittävä kuin vuonna 2017. Erityisesti karjalle
kohdistettuja tukitoimia ei tulla enää jatkamaan ja vähäistä tukea (71 milj. euroa) ollaan antamassa tietyille hedelmille, joiden markkinatilanne on pysynyt haasteellisena.
Näin ollen otsakkeen 2 liikkumavaraksi jää 713,5 miljoonaa euroa.
Esityksen mukaan sitoumukset jakautuvat seuraavasti:
Otsake 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat

TAE 2018
milj. eu%-osuus
roa

Maataloustukirahasto - markkinatuet ja suorat tuet
Maaseuturahasto - maaseudun kehittäminen
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset, alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt
ja muut kansainväliset järjestöt
Ympäristö- ja ilmastotoimet (LIFE)
Komission oman toimivallan ja erityisen
toimivallan perusteella rahoitetut toimet

Muutos 2018/2017
%

43 518,3
14 381,0

73,1 %
24,1 %

2,1 %
0,1 %

1 074,5
522,8

1,8 %
0,9 %

2,3 %
5,9 %

Yhteensä

p.m.
p.m.
p.m.
56,9
59 553,5

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
100,0 %

0,0 %
0,0 %
-100,0 %
3,9 %
1,7 %

Rahoituskehyksen katto
Liikkumavara

60 267,0
713,5

Muut toimet
Pilottiprojektit ja valmistelevat toimet
Hajautetut virastot
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Otsake 3: Turvallisuus ja kansalaisuus
Otsakkeen määrärahojen tavoitteena on vahvistaa politikkatoimia unionin vapauden, oikeuden
ja turvallisuuden edistämiseksi. Muuttoliikkeen hallintaan liittyvät toimet sekä terrorismin ja
järjestäytyneen rikollisuuden vastaiset toimet lukeutuvat tämän otsakkeen alaisiin ohjelmiin.
Komissio esittää otsakkeen kokonaistasoksi yhteensä 3 473,1 miljoonaa euroa sitoumuksina ja
2 963,8 miljoonaa euroa maksuina. Sitoumukset vähenisivät -18.9 % ja maksut -21,7 % vuoteen 2017 verrattuna. Maksujen ja sitoumusten kokonaistason lasku johtuu osittain siitä, että
pakolaiskriisin ja sääntelemättömän muuttoliikkeen vuoksi otsakkeeseen 3 panostettiin vuosina 2016 ja 2017 enemmän kuin mitä monivuotista rahoituskehystä vuosille 2014—2020 laadittaessa osattiin ennakoida. Muuttoliikkeen hallintaan liittyvät toimet vaativat kuitenkin yhä
merkittävää panostusta. Komission esitys otsakkeen 3 kokonaistasoksi sitoumusten osalta on
817,1 miljoonaa euroa yli otsakkeen rahoituskehyksen katon, minkä vuoksi komissio ehdottaa
joustovälineen käyttöönottoa vuodelle 2018 vastaavalla summalla.
Pakolaiskriisiin ja sääntelemättömään muuttoliikkeen hallintaan sekä turvallisuuden edistämiseen tarkoitetut toimet muodostavat otsakkeen keskeisimmät menoerät (yhteensä noin
2,2 mrd. euroa). Komissio kuitenkin seuraa tilannetta ja voi tarvittaessa esittää otsakkeeseen
3 lisärahoitusta. Tavoitteena on erityisesti tukea jäsenvaltioita niiden kohdatessa sääntelemätöntä muuttoliikettä, suojella EU:n ulkoisia rajoja sekä turvata Schengen-alueen eheys.
Komissio on viime vuosina tehnyt useita edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyviä toimia kuten
ehdotus Dublin-järjestelmän uudistamiseksi, kotouttamiseen ja tehokkaaseen paluuseen liittyvät toimet, hätätilanteen tuen antamisen jatkaminen unionin sisällä ja EU:n turvapaikkaasioiden tukiviraston toimialan laajentaminen. Lisäksi komissio on antanut useita sekä nykyisiin että täysin uusiin tietojärjestelmiin liittyviä lainsäädäntöesityksiä, jotka toteutuessaan
osaltaan tehostavat ulkorajavalvontaa, rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin vastaista työtä. Näitä hankkeita ovat viisumitietojärjestelmä (VIS), Schengen tietojärjestelmä (SIS) sekä
Eurodac ja matkustajatietojärjestelmä, rajanylitystietojärjestelmä (EES) ja EU:n matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS).
Edellisvuoden tapaan varataan 200 miljoonaa euroa hätätilanteen tuen antamiseen unionin sisällä.
Esityksen mukaan sitoumukset jakautuvat eri ohjelmiin seuraavasti:
Otsake 3. Turvallisuus ja kansalaisuus
Maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto
Sisäisen turvallisuuden rahasto
IT-järjestelmät
Oikeus
Oikeudet ja kansalaisuus
Pelastuspalvelu
Kansalaisten Eurooppa
Ruokaturva
Terveys
Kuluttajansuoja

TAE 2018
milj. eu%-osuus
roa
719,2
20,7 %
720,0
20,7 %
26,3
0,8 %
47,1
1,4 %
63,4
1,8 %
33,2
1,0 %
27,6
0,8 %
286,7
8,3 %
66,4
1,9 %
28,0
0,8 %
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Muutos 2018/2017
%
-55,6 %
-2,5 %
33,6 %
-12,4 %
1,2 %
7,2 %
4,2 %
11,9 %
2,9 %
3,9 %
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Luova Eurooppa
Hätätilanteen tuen antaminen unionin sisällä
Muut ohjelmat
Komission oman toimivallan ja erityisen
toimivallan perusteella rahoitetut toimet
Pilottiprojektit ja valmistelevat toimet
Hajautetut virastot
Yhteensä
- josta joustovälineestä
Rahoituskehyksen katto
Liikkumavara

226,9

6,5 %

9,1 %

200,0
p.m.

5,7 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %

98,8
p.m.
929,6
3 473,1
817,1
2 656,0
0,0

2,8 %
0,0 %
26,8 %
100,0 %

-2,1 %
-100,0 %
7,7 %
-18,9%

Otsake 4: Globaali Eurooppa
EU:n ulkoisella toiminnalla pyritään edistämään demokratiaa, rauhaa, solidaarisuutta vakautta
sekä vähentämään köyhyyttä investoimalla unionin naapurivaltioihin ja tukemalla EUjäsenyyttä valmistelevia maita, sekä edistämällä EU:n perusarvoja maailmanlaajuisesti. Komissio esittää otsakkeen sitoumuksiin 9 593,0 miljoonaa euroa, mikä merkitsee -5,6 % laskua
vuoteen 2017 verrattuna. Maksujen määräksi esitetään 8 951,0 miljoonaa euroa, mikä olisi sitoumusten tapaan 5,6 % vähemmän kuin vuonna 2017. Talousarvioesityksessä sitoumuksiin
jäisi liikkumavaraa 232,0 miljoonaa euroa, jolla varaudutaan mahdollisiin ennakoimattomiin
toimiin, mutta myös Turkin pakolaisavun koordinointivälineen (Turkki-fasiliteetin) mahdolliseen jatkoon vuoden 2017 jälkeen.
Otsakkeen lasku johtuu pääosin siitä, että vuonna 2017 pakolaiskriisin ulkoisen ulottuvuuden
hallintaan allokoitiin useammassa ohjelmassa varoja yli ohjelmakohtaisten kattojen. Kolmen
suurimman politiikkainstrumentin (liittymistä valmisteleva väline (IPA II), eurooppalainen
naapuruusinstrumentti (ENI) sekä kehitysyhteistyöinstrumentti (DCI)) osuus koko otsakkeen
menoista vuonna 2018 on kaikkiaan 73,1 % (7 016,4 milj. euroa).
Suurin osa otsakkeen 4 ohjelmista pyrkii vähentämään maahanmuuttopaineita avustamalla
suoraan pakolaisia vastaanottavia maita ja yhteisöjä sekä puuttumalla maahanmuuton perimmäisiin syihin laajemmilla alkuperäalueilla. Akuutin muuttoliikekriisin johdosta EU on lisännyt olemassa olevien ulkosuhdeinstrumenttien ja humanitäärisen avun muuttoliikepainotusta
sekä luonut uusia muuttoliikkeen ulkoista ulottuvuutta koskevia rahastoja ja välineitä (Afrikka-hätärahasto, Syyrian Madad-rahasto, Turkin pakolaisavun koordinointiväline, Euroopan
kestävän kehityksen rahasto), mikä näkyi selvästi vuoden 2017 luvuissa ja näkyy osin vielä
2018. Lisäksi viiden Afrikan lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa on solmittu ns. muuttoliikekompakteja, joilla pyritään yhdistämään muuttoliikkeeseen vastaamisen lyhyen tähtäimen ja
pitkän tähtäimen toimia ja rahoitusta. Kompakteja rahoitetaan etenkin Afrikka-hätärahastosta
ja jäsenmaiden vapaaehtoisilla kontribuutioilla. Lisäksi otsakkeen 4 eri ohjelmista on varattu
560 miljoonaa euroa humanitaariseen ja kehitysyhteistyöhön liittyvään tukeen Syyriassa, Jordaniassa ja Libanonissa. Tämän sitoumuksen taustalla on huhtikuussa 2017 Brysselissä pidetty
Syyria-konferenssi.
Humanitaarisen avun osuus otsakkeen 4 sitoumuksista on 11,3 % (1 085,4 milj. euroa).
Esityksen mukaisesti sitoumukset jakaantuvat seuraavasti:
12
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TAE 2018

Otsake 4. Globaali Eurooppa

milj. euroa
Liittymistä valmisteleva väline (IPA II)
1 743,8
Euroopan naapuruusinstrumentti (ENI)
2 316,6
Kehitysyhteistyöinstrumentti (DCI)
2 956,0
Kumppanuusinstrumentti (PI)
143,2
Demokratia- ja ihmisoikeusinstrumentti (EIDHR)
192,8
Vakausväline (IcSP)
370,0
Humanitaarinen apu (HUMA)
1 085,4
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (CFSP)
333,0
Ydinturvallisuusinstrumentti (INSC)
33,0
Makrotaloudellinen apu (MFA)
42,1
Lainatakuuvaraus (GF)
137,8
Pelastuspalvelu
16,1
Vapaaehtoisjoukot (EUAV)
20,3
Euroopan kestävän kehityksen rahasto
25,0
Muut ohjelmat
84,5
Komission toteuttamat ohjelmat
73,4
Pilotti- ja valmistelevat toimet
p.m.
Hajautetut virastot
20,1
Yhteensä
9 593,0
Rahoituskehyksen katto
9 825,0
Liikkumavara
232,0

%-osuus
18,2 %
24,2 %
30,8 %
1,5 %
2,0 %
3,9 %
11,3 %
3,5 %
0,3 %
0,4 %
1,4 %
0,2 %
0,2 %
0,3 %
0,9 %
0,7 %
0,0 %
0,2 %
100,0 %

Muutos
2018/2017
%
-17,5 %
-5,1 %
-6,7 %
7,1 %
2,0 %
35,4 %
14,8 %
1,8 %
-47,1 %
-8,2 %
-42,7 %
-22,2 %
-7,6 %
0,0 %
0,5 %
11,0 %
-100,0 %
1,4 %
-5,6 %

Otsake 5: Hallinto
Otsakkeen 5 hallintomenot kattavat toimielinten hallintomenojen ohella eläkemenot ja Eurooppa-koulujen menot. Hajautettujen virastojen menot on sijoitettu talousarviossa asianomaisten otsakkeiden alle.
Hallintomenoihin esitetään yhteensä 9 682,4 miljoonaa euroa. Määrärahat kasvavat 3,1 %
vuoteen 2017 verrattuna. Määrärahoissa ovat mukana eläkkeet ja EU:n koulut, jotka ovat eri
instituutioiden yhteisiä. Eläkemenot (kaikki instituutiot) kasvavat 108,5 miljoonaa euroa
(+6,1 %) vuodesta 2017. Eurooppa-koulujen menot kasvavat edellisestä vuodesta 3,8 %:lla
192,8 miljoonaan euroon.
Otsakkeen liikkumavaraksi talousarvioesityksessä jäisi 93,6 miljoonaa euroa, kun otsakkeen
rahoituskehyksen katosta vähennetään vuoden 2017 talousarvion yhteydessä 570 miljoonaa
euroa ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käytön vuoksi otsakkeessa 3.
Esityksen mukaan hallintomenot jakaantuvat seuraavasti:
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TAE 2018

Otsake 5. Hallinto

milj. euroa
Komissio
3 573,2
Muut toimielimet
4 018,0
Eläkkeet (kaikki instituutiot)
1 898,4
Eurooppa-koulut
192,8
Yhteensä
9 682,4
- josta hyvitetään ennakoimattomiin menoihin va- 570,0
rattua liikkumavaraa
Rahoituskehyksen katto
10 346,0
Liikkumavara
93,6

%-osuus
36,9 %
41,5 %
19,6 %
2,0 %
100,0 %

Muutos
2018/2017
%
2,1 %
2,5 %
6,1 %
3,8 %
3,1 %

Erityisvälineet
Rahoituskehysasetuksen1 2 luvussa on sovittu erityisistä rahoitusvälineistä, joilla voidaan vastata poikkeuksellisiin ja ennakoimattomiin tilanteisiin, ulkoisiin tai sisäisiin, ja jotka tyypillisesti otetaan käyttöön tarvittaessa. Tarvittavat määrärahat on sijoitettu monivuotisessa rahoituskehyksessä sovitun kehyskaton ulkopuolelle, sekä maksuissa että sitoumuksissa2.
Rahoituskehyksen ulkopuolisiin erityisrahoitusvälineisiin (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan solidaarisuusrahasto) komissio esittää kaikkiaan sitoumuksina
1 090,9 miljoonaa euroa ja maksuina 619,6 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna sitoumukset kasvavat 486,6 miljoonaa euroa (80,5 %) ja maksut 159,2 miljoonaa euroa
(34,6 %). Kasvu johtuu ennen kaikkea solidaarisuusrahaston alle esitetystä varauksesta, joka
on 524 miljoonaa euroa sitoumuksina ja 200 miljoonaa euroa maksuina, ja jota vuoden 2017
talousarvioon ei hyväksytty lainkaan.
Erityisrahoitusvälineiden sitoumukset jakautuvat seuraavasti:
TAE 2018

Erityisvälineet (erityiset maksu- ja sitoumusmäärärahat)

milj. euroa
344,6
172,3
574,0

Hätäapuvaraus
Euroopan globalisaatiorahasto
Euroopan Unionin solidaarisuusrahasto
1

%-osuus
31,6 %
15,8 %
52,6 %

Muutos
2018/2017
%
9,4 %
2,0 %
376,7 %

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 20142020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EYVL L 347, 20.12.2013, s. 884)
2
Erityisvälineiden maksujen osalta neuvostolla ja komissiolla on eriävät näkemykset siitä, mitä maksukaton tulisi sisältää: komissio katsoo, että rahoituskehyksen ulkopuolisten välineiden sekä sitoumukset
että maksut ovat kehyskaton ulkopuolella. Neuvoston lopullinen kanta on vielä määrittelemätön, mutta
monet jäsenvaltiot (ml Suomi) katsovat, että vaikka sitoumukset ovatkin sovitun kehyskaton ulkopuolella, tulisi yleisen maksukaton kattaa myös kaikkien kehyksen ulkopuolisten välineiden maksut.
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– josta ennakkomaksuja
– josta budjettivaraus
Yhteensä

50,0
524,0
1 090,9

8,7 %
91,3 %
100,0 %

-58,5 %
N/A
80,5 %

Talousarvioesitys sisältää myös rahoituskehyksen mahdollistamien joustovälineiden käyttöönottoa. Komissio esittää, että erillisen joustovälineen avulla otetaan kokonaisuudessaan
käyttöön otsakkeen 3 alla 817,1 miljoonaa euroa sitoumuksia. Maksuina komissio esittää joustovälineelle 667,2 miljoonaa euroa. Joustovälineen avulla käyttöönotettavilla määrärahoilla
pyritään vastaamaan ennen kaikkea muuttoliikkeen, pakolaiskriisin ja turvallisuustekijöiden
muutosten aiheuttamiin määrärahatarpeisiin. Joustovälineen käyttöönotto em. summalla edellyttää, että rahoituskehyksen väliarviosta saavutettu poliittinen sopu pannaan muodollisestikin
täytäntöön. Mikäli rahoituskehyksen väliarvion yhteydessä sovittujen päätösten muodollinen
voimaantulo lykkääntyy, aikoo komissio muokata esitystään siten, että joustovälineen osalta
esitetään käyttöönotettavaksi käytettävissä oleva määrä 541 miljoonaa euroa sekä esittää ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa 276,1 miljoonan euron edestä.
Sitoumusten kokonaisliikkumavarasta komissio esittää käyttöönotettavaksi 891,7 miljoona euroa sitoumuksina otsakkeen 1 (a+b) alla, joka suunnataan jo aiemmin sovitun mukaisesti
ESIR:iin (640 milj. euroa) sekä lisäksi nuorisotyöllisyysaloitteeseen (233,3 milj. euroa) ja Euroopan solidaarisuusjoukkoaloitteeseen (18,4 milj. euroa).
Erillisten joustoinstrumenttien sitoumukset jakautuvat seuraavasti:
Välineet, jotka tarjoavat erityistä joustoa suhteessa kattoihin (”joustoinstrumentit”)
Joustoväline
Sitoumusten kokonaisliikkumavara
Ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara
Yhteensä
2.2

TAE 2018
milj. euroa
817,1
891,7
0,0
1 708,8

%-osuus
47,8 %
52,2 %
0,0 %
100,0 %

Muutos
2018/2017
%
54,2 %
-38,0 %
100 %
- 45,7 %

Tulot

Komission talousarvioesityksen tulojen kokonaissumma on tasapainoperiaatteen mukaisesti
yhtä suuri kuin maksumäärärahojen kokonaismäärä eli 145 425,1 miljoonaa euroa. Tuloista
katetaan omilla varoilla 143 570,8 miljoonaa euroa ja sekalaisilla tuloilla 1 854,3 miljoonaa
euroa.
3

EU oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely

Euroopan unionin yleinen talousarvio perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 314 artiklaan. Neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä.
4

Vaikutus Suomen lainsäädäntöön ml Ahvenanmaan asema, ja talousarvioon
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Talousarvioesityksellä ei ole välittömiä lainsäädännöllisiä vaikutuksia eikä välitöntä vaikutusta Ahvenanmaan asemaan.
Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon vuoden 2018 kansallisessa talousarvioesityksessä.
Valtioneuvoston 28.4.2017 antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018—2021
on varauduttu 1 984 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2018. Suomen lopulliset kustannukset selviävät myöhemmin syksyllä 2017, kun EU:n talousarviosta vuodelle
2018 on neuvoteltu lopullinen yhteisymmärrys parlamentin ja neuvoston kesken.
5

A s i a n kä s i t t e l y E U : s s a j a ka n s a l l i n e n k ä s i t t e l y

Komission talousarvioesitys annettiin melko tavanomaisessa aikataulussa 30.5.2017. Asian
käsittely on aloitettu neuvoston työryhmässä, budjettikomiteassa, ja puheenjohtajamaa Viron
tavoitteena on, että budjettikomitea pääsee sovintoon neuvoston kannasta viimeistään 7.7. kokouksessaan. Sovinto on tarkoitus hyväksyä Coreper II- tasolla viimeistään 18.7. Lopullisesti
neuvoston kanta päätetään kirjallisessa menettelyssä kansallisten parlamenttien kahdeksan viikon tarkasteluajan jälkeen viimeistään viikolla 37 (syyskuun kolmas viikko).
Euroopan parlamentti aloittaa käsittelyn syyskuussa sen jälkeen kun neuvosto on toimittanut
sille oman lopullisen kantansa. Parlamentti vahvistaa oman kantansa täysistunnossa lokakuussa 2017. Vuoden 2018 talousarvioesityksen yleisesittelijänä parlamentissa toimii romanialainen Siegfried Mureşan (EPP).
Todennäköistä on, että parlamentin kanta tulee eroamaan neuvoston kannasta. Tällöin kutsutaan koolle sovittelukomitea, jolla on Lissabonin sopimuksen mukaan 21 päivää aikaa päästä
sopuun koko talousarviosta. Sovittelukomitean alkuun saakka komissio voi vielä oikaisukirjelmillä täydentää talousarvioesitystään. Yleensä komissio lokakuussa täsmentääkin talousarvioesitystään ainakin maatalousmenojen tason osalta.
Sovittelumenettelyn odotetaan käynnistyvän 31.10.2017, jonka aikana sovittelukomitea kokoontuu pääosin trilogeissa. Budjettineuvoston 17.11.2017 pidettävän kokouksen yhteydessä
kokoontuu sovittelukomitea, jossa neuvosto ja parlamentti neuvottelevat tavoitteenaan päästä
lopullisesti sopuun EU-talousarviosta vuodelle 2018. Sovitteluaika päättyy viimeistään
20. marraskuuta. Sovittelukomitean lopputulos tulee vielä vahvistaa molemmissa toimielimissä. Lopullinen talousarvio on selvillä todennäköisesti marraskuun lopussa tai joulukuun alussa
2017.
Valtioneuvoston kirjelmä muistioineen on valmisteltu valtiovarainministeriössä, ja se on hyväksytty budjetti- ja hallintojaostossa (EU 34) 13.6.2017 sekä EU-ministerivaliokunnassa
16.6.
6

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto esittää kannanottoinaan komission talousarvioesityksestä vuodelle 2018 seuraavaa.
Valtioneuvosto pitää keskeisenä, että EU:n vuoden 2018 talousarvio noudattaa kurinalaista
budjetointia ja yleisesti terveen ja hyvän taloushallinnon periaatteita sekä kunnioittaa sitoumusten ja maksujen enimmäismäärien osalta rahoituskehyksessä sovittuja kattoja.
Valtioneuvosto painottaa talousarvion kykyä vastata ennakoimattomiin menoihin sekä rahoituksen kohdentamista entistä paremmin ajankohtaisiin tarpeisiin. Muuttoliike, pakolaiskriisi
16
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sekä unionin turvallisuus ovat suuria haasteita, joihin vastaaminen edellyttää EU-tason rahoitustoimia. Valtioneuvosto pitää tärkeänä myös talousarvion painopisteen siirtymistä vahvemmin tukemaan talouskasvua, työllisyyttä, investointeja ja osaamista. Valtioneuvosto pitää komission talousarvioesityksen keskeisiä prioriteetteja oikeansuuntaisina.
Kuluvalla kehyskaudella tulisi hillitä maksamattomien sitoumusten kasvua ja siksi on tärkeää,
että maksujen lisäksi myös sitoumusten määrä pysyy maltillisella tasolla. Tarvittaessa olisi eri
rahoitustarpeita myös priorisoitava. Valtioneuvosto painottaa varojen käytön vaikuttavuutta ja
pohjautumista realistisille tarpeille arvioitaessa rahoituksen kohdentamista.
Valtioneuvoston mukaan rahoitusesityksissä tuleekin aina selvittää mahdollisimman pitkälle
rahoituksen uudelleenkohdentamisen mahdollisuudet ja huolehtia siitä, että rahoitus toteutetaan rahoituskehyksen kokonaistasoa kasvattamatta.
Valtioneuvoston näkemyksen mukaan on selvää, että rahoituskehyksen sisällä on oltava mahdollisuus vastata joustavasti ja tehokkaasti ennakoimattomiin haasteisiin ja menoihin. Ensisijaisena periaatteena tulee tämän osalta olla, että otsakkeisiin sisältyy riittävä liikkumavara, jolla turvataan budjetin kyky vastata ennakoimattomiin menoihin rahoituskehyksissä sovittujen
kattojen puitteissa. Tarvittaessa ja harkinnan mukaan voidaan ajankohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi ottaa käyttöön myös muita voimassaolevia nykyisen rahoituskehyksen mukaisia
joustoelementtejä.
Valtioneuvoston suhtautuukin alustavan myönteisesti komission esitykseen joustovälineen
käyttöönotosta otsakkeessa 3 muuttoliikkeen, pakolaiskriisin ja turvallisuustekijöiden muutosten aiheuttamien menojen kattamiseksi, sillä on selvää, että nämä asettavat Euroopan Unionille ja jäsenvaltioille suuria haasteita, joihin vastaaminen edellyttää määrätietoisia, vaikuttavia
ja tehokkaasti toimeenpantavia EU-tason toimia kaikilla politiikkasektoreilla. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan kuitenkin myös kehysten ulkopuolisten välineiden maksut tulisi sisällyttää rahoituskehyksen maksukattoon.
Valtioneuvosto pitää tärkeänä seurata jatkossakin tarkasti EU-instituutioiden ja virastojen hallintomenojen ja henkilöstömäärän kehitystä. Näiden menojen taso olisi pyrittävä pitämään
maltillisena.
Valtioneuvosto pyrkii vaikuttamaan edellä mainitun mukaisesti unionin menoihin ja sitä kautta myös Suomen EU-maksujen tasoon, jotta Suomen nettomaksuosuus säilyy kohtuullisena ja
oikeudenmukaisena. Lisäksi tavoitteena on määrärahojen tuloksellinen, kustannustehokas ja
moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukainen käyttö.
Komission talousarvioesitystä sekä esitystä joustovälineen käyttöönotosta tarkastellaan kokonaisuutena. Suomen lopulliset kannat muodostetaan lopullisen kokonaisuuden perusteella
Suomen kokonaisetu huomioiden.
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