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LIITE 1

EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITTEEN OHJELMAT (INTERREG) 2021−2027
Suomen osallistuminen ohjelmiin
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmilla (jäljempänä Interreg) tuetaan rajat ylittävää (ns.
A-ohjelmat), valtioiden välistä (ns. B-ohjelmat), alueiden välistä (ns. C-ohjelmat) ja merentakaisten
alueiden välistä (ns. D-ohjelmat) yhteistyötä EU:n sisä- ja ulkorajoilla. Suomi osallistuu A-, B- ja
C -ohjelmien toteuttamiseen. Rajat ylittävä yhteistyö (A) kohdistuu rajaseutujen kehittämiseen ja integroimiseen. Valtioiden välinen yhteistyö (B) käsittää laajempia rajat ylittäviä yhteistyöalueita. Alueiden välinen yhteistyö (C) on koko EU:n kattavaa alueiden välistä yhteistyötä, tiedon vaihtoa ja
tutkimusta. Interreg-ohjelmia osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hankkeissa
tulee olla kumppaneita useammasta kuin yhdestä maasta.
Ohjelmilla tuetaan yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Lisäämällä yhteistyötä ja edistämällä kokemusten vaihtoa ja hyvien
käytäntöjen leviämistä ohjelmat voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa alueiden, erityisesti raja-alueiden, kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelmilla edistetään myös raja-alueiden ja rajat
ylittävien työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi ohjelmilla pyritään vahvistamaan koko Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä löytämään uusia ratkaisuja ja malleja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden kehitysongelmiin.
Suomi osallistuu kaudella 2021−2027 seuraaviin Interreg-ohjelmiin:
Interreg: rajat ylittävä yhteistyö (A)
-

-

-

Aurora:
o Osallistuvat maat: Suomi, Ruotsi ja Norja
o Suomesta Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan maakunnat
Central Baltic:
o Osallistuvat maat: Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia
o Suomesta Ahvenanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat
Kolarctic:
o Osallistuvat maat: Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Norja
o Suomesta Lapin maakunta
Karelia:
o Osallistuvat maat: Suomi ja Venäjä
o Suomesta Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat
South-East Finland – Russia:
o Osallistuvat maat: Suomi ja Venäjä
o Suomesta Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnat

Interreg: valtioiden välinen yhteistyö (B)
-

Baltic Sea Region:
o Osallistuvat maat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Norja,
Venäjä (ja Valko-Venäjä)
o Suomesta koko maa
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-

Northern Periphery and Arctic:
o Osallistuvat maat: Suomi, Ruotsi, Irlanti, Norja, Islanti, Färsaaret ja Grönlanti (ohjelmakauden kuluessa mahdollisesti Skotlanti, Pohjois-Irlanti ja Venäjä)
o Suomesta Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat

Interreg: alueiden välinen yhteistyö (C)
-

-

Interreg Europe
o Osallistuvat maat: koko EU + Norja ja Sveitsi
o Suomesta koko maa
Interact
o Osallistuvat maat: koko EU + Norja ja Sveitsi
o Suomesta koko maa
URBACT
o Osallistuvat maat: koko EU + Norja, Sveitsi ja ns. IPA-maat: Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki
o Suomesta koko maa
ESPON
o Osallistuvat maat: koko EU + Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
o Suomesta koko maa

Ohjelmarakenteessa on tapahtunut seuraavat muutokset verrattuna ohjelmakauteen 2014-2020:
-

-

Interreg Botnia-Atlantica ja Interreg Nord -ohjelmat ovat yhdistyneet uudeksi Interreg Aurora
-ohjelmaksi. Uuteen ohjelmaan osallistuvat alueet ovat kuitenkin samat kuin nykykauden Interreg Botnia-Atlantica ja Interreg Nord -ohjelmissa.
Brexitin seurauksena Skotlanti ja Pohjois-Irlanti ovat jääneet pois Interreg Northern Periphery
and Arctic -ohjelmasta. On kuitenkin mahdollista, että ne liittyvät ohjelmakauden kuluessa
mukaan ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi on mahdollista, että myös Venäjä liittyy ohjelmakauden kuluessa mukaan ohjelman toteuttamiseen.
Valko-Venäjän osallistuminen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmaan on epävarmaa.
EU:hun liittymistä valmistelevilla ns. IPA-mailla - Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro,
Serbia ja Turkki – on mahdollisuus osallistua URBACT-ohjelman toteuttamiseen.

Lainsäädännöllinen perusta
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 176 artiklassa säädetään, että Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR), tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. Kyseisen artiklan ja SEUT 174 artiklan toisen ja kolmannen kohdan
mukaisesti EAKR:n tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä siten, että kyseisistä alueista erityistä
huomiota kiinnitetään tiettyihin alueluokkiin, joista mainitaan erityisesti rajaseutualueet.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1060 vahvistetaan EAKR:lle ja eräille
muille rahastoille yhteiset säännökset (yleisasetus) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1058 vahvistetaan EAKR:stä myönnettävän tuen erityistavoitteita ja soveltamisalaa
koskevat säännökset (EAKR-asetus). Interreg-asetuksessa (EU) 2021/1059 annetaan erityissäännöksiä koskien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg), jonka mukaisesti yksi tai useampi jäsenvaltio ja niiden alueet, ja tapauksen mukaan kumppanimaat ja kolmannet maat, tekevät
rajat ylittävää yhteistyötä tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi, mukaan lukien teknistä
apua, seurantaa, arviointia, viestintää, tukikelpoisuutta, hallinnointia ja valvontaa sekä varainhoitoa
koskevat säännökset.
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Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Interreg-tavoitteen mukaisesti tuettava rajat ylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, alueiden
välistä yhteistyötä ja syrjäisimpien alueiden yhteistyötä. Prosessissa olisi otettava huomioon kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteet, varmistaen samalla, että ohjelmakumppanuuden
laajuus säilyy tehokkaana.
EAKR:n Interreg-ohjelmia koskevat määrärahat ovat n. 9,0 mrd. euroa (käyvin hinnoin). Määrärahat
kohdennetaan seuraavasti:
-

6,5 mrd. euroa (72,2 prosenttia) maa- tai merirajat ylittävään yhteistyöhön (A-ohjelmat)
1,6 mrd. euroa (18,2 prosenttia) valtioiden väliseen yhteistyöhön (B-ohjelmat)
0,6 mrd. euroa (6,1 prosenttia) alueiden väliseen yhteistyöhön (C-ohjelmat)
0,3 mrd. euroa (3,5 prosenttia) syrjäisimpien alueiden yhteistyöhön (D-ohjelmat)

Komissio vahvistaa myöhemmin annettavalla täytäntöönpanoasetuksella kunkin ohjelman yhteenlasketun EAKR-rahoituksen. Ohjelmien toteuttamisessa ei sovelleta maakohtaisia kiintiöitä.
Komissio vahvistaa täytäntöönpanoasetuksella myös luettelon tukea saavista, yhteistyöohjelmittain
eritellyistä rajat ylittävistä alueista. Suomen osalta tukea saavat alueet ovat samat kuin kaudella
2014-2020.
Interreg-asetus sisältää edellä mainittujen asioiden lisäksi säädöksiä mm. Interreg-ohjelmien temaattisesta keskittämisestä, sisällöstä, seurannasta, arvioinnista, hallinnoinnista ja valvonnasta.
Ellei Interreg-asetuksesta siitä erikseen säädetä, sovelletaan yleisasetusta sekä EAKR-asetuksen
yhteisiä säännöksiä.
Yleisasetuksen 5(1) artiklan mukaan EAKR:stä tuetaan seuraavia toimintapoliittisia tavoitteita (5):
1. Kilpailukykyisempi ja älykkäämpi Eurooppa edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia
muutoksia sekä alueellisia tieto- ja viestintäteknisiä yhteyksiä;
2. Vihreämpi, vähähiilinen nollahiilitaloutta kohti siirtyvä ja sopeutumiskykyinen Eurooppa edistämällä puhdasta ja oikeudenmukaista energiasiirtymää, vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa sekä kestävää kaupunkiliikennettä;
3. Yhteenliitetympi Eurooppa lisäämällä liikkuvuutta;
4. Sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari;
5. Lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa edistämällä kestävää ja yhdennettyä kehitystä kaikentyyppisillä alueilla sekä paikallisia aloitteita.
Lisäksi Interreg-ohjelmissa EAKR voi ja soveltuvin osin unionin ulkoiset rahoitusvälineet voivat myös
tukea yhteistyön hallinnoinnin parantamista koskevaa erityistä Interreg-tavoitetta (ISO1) sekä turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä Interreg-tavoitetta (ISO2) (Interreg-asetuksen 14(4) ja 14(5) artiklat).
Suomen ohjelmiin valitut toimintapolittiiset tavoitteet esitetään tämän muistion liitteenä olevissa ohjelmakohtaisissa muistioissa. Tavoitteiden valinnassa on huomioitu Interreg-asetuksen 15 artiklassa
esitetyt temaattisen keskittämisen vaatimukset. Tehdyt valinnat ovat linjassa Suomen tavoitteiden ja
painotusten kanssa. Sama koskee rahoituksen jakamista teemojen kesken. Hallinnon osalta pyritään hyödyntämään aiempia rakenteita ja kokemuksia, mikä on Suomen kannan mukaista.
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Interreg-asetuksen 16(4) artiklan mukaan Interreg-ohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään
2.4.2022. Ohjelma toimitetaan sähköisesti SFC-järjestelmään. Ohjelman toimittaa ao. yhteinen hallintoviranomainen ohjelmaan osallistuvien maiden puolesta. Ennen ohjelman toimittamista komissiolle on osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden vahvistettava kirjallisesti
hyväksyvänsä ohjelman sisällön (Interreg-asetuksen 16(5) artikla).
Lisäksi Interreg-asetuksen 16(4) artiklassa todetaan, että jos Interreg-ohjelma sisältää unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävää tukea, tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on toimitettava Interreg-ohjelma komissiolle viimeistään yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun komissio on
hyväksynyt asiaankuuluvat 10(1) artiklassa säädetyt monivuotiset strategia-asiakirjat, tai kyseisen
unionin ulkoisen rahoitusvälineen perussäädöksen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että EU:n ulkorajoilla toteutettavat Interreg-ohjelmat voidaan toimittaa komissiolle myöhemmässä
aikataulussa.
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain
(756/2021) 31 §:n 1 momentin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä TEM) hoitaa Interregasetuksessa tarkoitetut Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien jäsenvaltiolle kuuluvat tehtävät. Lain 32 §:n 1 momentin mukaan TEM vastaa Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien
Interreg-asetuksen 16 artiklassa tarkoitetusta ohjelmavalmistelusta yhteistyössä ohjelma-alueen maakuntien liittojen, muiden ministeriöiden sekä muiden ohjelmakumppanien kanssa.
Ohjelmien valmistelu
Interreg-ohjelmat valmistellaan ohjelmakohtaisesti, yhteistyössä ohjelmiin osallistuvien
maiden/alueiden kesken. Ohjelmien valmistelu käynnistyi vuosien 2018-2020 kuluessa. Valmistelu
on tapahtunut ohjelmakohtaisesti ja hieman eri tahtiin. Kaikissa ohjelmissa valmistelutyötä on
johtanut ao. maiden edustajista koostuva työryhmä, jossa Suomen kansallisena
vastuuviranomaisena TEM (alueet ja kasvupalvelut -osasto) on osallistunut kaikkien niiden
ohjelmien valmisteluun, joissa Suomi on mukana. Ohjelmasta riippuen yhteisten valmisteluryhmien
työhön osallistuvat myös muut ministeriöt ja/tai alueet (maakuntien liitot).
TEM johtaa ja yhteen sovittaa Interreg-ohjelmien valmistelua Suomessa. Tämä tapahtuu pääasiassa
TEM:n asettamissa Interreg- ja ENI –yhteysverkoissa, Koheesio 2021+ työryhmässä sekä ohjelmakohtaisissa kansallisissa työryhmissä tai verkostoissa. Edellä mainituissa kansallisissa verkostoissa
ja työryhmissä ovat ministeriöiden lisäksi edustettuina soveltuvin osin myös alueet, järjestöt ja kaupungit. Lisäksi TEM vastaa yhteydenpidosta naapurimaiden vastuuviranomaisiin.
Sen lisäksi, että keskeisiä keskus- ja aluehallinnon viranomaisia on ollut suoraan edustettuna valmisteluryhmissä, on valmistelutyön aikana järjestetty julkisia kuulemisia sekä ohjelmatasolla että
osallistuvissa maissa.
Vuonna 2019 TEM teki kyselyn kaikille maakunnan liitoille niiden kokemuksista kauden 2014-2020
Interreg-ohjelmista ja näkemyksistä/odotuksista uudelle kaudelle. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty
valmistelutyön eri vaiheissa.
Valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että tämän muistion liitteenä olevassa Interreg Baltic
Sea Region -ohjelmassa voidaan käynnistää kansallinen hyväksymisprosessi. Aiemmin tänä syksynä kansallinen hyväksyminen on tehty seuraavissa seitsemässä Interreg-ohjelmassa (VN
16.9.2021): Aurora, Central Baltic, Northern Periphery and Arctic, Interreg Europe, Interact, URBACT ja ESPON. Jäljellä olevien kolmen ulkorajoilla toteutettavan Interreg-ohjelman osalta kansallinen hyväksymisprosessi pyritään käynnistämään alkuvuodesta 2022 (Kolarctic, Karelia ja SouthEast Finland – Russia).
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Ohjelmien rahoitus, täytäntöönpano ja hallinto
Ohjelmien rahoitus koostuu EAKR-rahoituksesta ja tätä vastaavasta kansallisesta rahoitusosuudesta (julkinen ja yksityinen rahoitus) sekä ei-jäsenvaltioiden rahoitusosuudesta. Ohjelmien rahoitus
esitetään liitteenä olevissa ohjelmakohtaisissa muistioissa.
Komissio ilmoitti 12.2.2021 kullekin jäsenvaltiolle sen osuuden rajat ylittävää ja valtioiden välistä
yhteistyötä koskevan EAKR-rahoituksen kokonaismäärästä. Alueiden välisen yhteistyön ohjelmien
rahoitus tulee suoraan EU:n budjetista.
Suomen osuus on alustavasti 162,7 milj. euroa (käyvin hinnoin). TALPO päätti 18.3.2021 Suomen
osuuden jakamisesta ohjelmittain:
Interreg: rajat ylittävä yhteistyö (A)
- Aurora
- Central Baltic
- Kolarctic
- Karelia
- South-East Finland - Russia
Yhteensä

37,3 milj. euroa
37,2 milj. euroa
10,0 milj. euroa
14,0 milj. euroa
24,0 milj. euroa
122,5 milj. euroa

Interreg: valtioiden välinen yhteistyö (B)
- Baltic Sea Region
- Northern Periphery and Arctic
Yhteensä

29,3 milj. euroa
10,9 milj. euroa
40,2 milj. euroa

Interreg-ulkorajaohjelmien (Kolarctic, Karelia, South-East Finland - Russia) osalta on huomionarvoista, että ohjelmiin osoitetaan edellisten ohjelmakausien tapaan vähintään EAKR-rahoitusta vastaava määrä ulkosuhderahoitusta NDICI-välineestä (EU:n naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen
yhteistyön väline).
Ohjelman hallintoviranomainen hallinnoi EAKR-rahoitusta. Hallintoviranomainen sijaitsee Suomessa 4
ohjelmassa: Central Baltic (Varsinais-Suomen liitto), Kolarctic (Lapin liitto), Karelia (Pohjois-Pohjanmaan liitto) ja South-East Finland – Russia (Etelä-Karjalan liitto). EAKR-varat maksetaan komissiosta
suoraan hallintoviranomaisen tilille. EAKR-varoja ei merkitä Suomen valtion talousarvioon. Hallintoviranomainen tekee rahoitussopimukset hankkeiden johtavien tuensaajien kanssa. Hallintoviranomainen
maksaa EAKR-osuuden hankkeiden johtaville tuensaajille hallinto- tai seurantakomiteoiden päätösten
mukaisesti. Kansallisen rahoituksen maksatus tapahtuu hankkeen ja ao. kansallisen rahoittajan välisen
järjestelyn mukaisesti.
Suomen valtion rahoitusosuus Interreg-ohjelmille budjetoidaan valtion talousarvioon työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Interreg-ohjelmille (11 ohjelmaa) on varattu noin 121,0 milj. euroa valtion
vastinrahoituksen myöntämisvaltuutta kaudelle 2021−2027. Rahoitus sisältyy vuoden 2021 talousarvioon, vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja vuosien 2022−2025 julkisen talouden suunnitelmaan.
Valtioneuvosto päättää vuosittain TEM:n esittelystä rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien (hankerahoitus) jakamisesta ohjelmien valtion vastinrahoituksesta vastaaville viranomaisille. Interreg-ohjelmissa valtion vastinrahoitusta hallinnoidaan kahdessa maakunnan liitossa, Uudenmaan liitossa ja
Lapin liitossa. Interreg-ulkorajaohjelmissa hallintoviranomainen vastaa valtion vastinrahoituksen hallinnoinnista. TEM jakaa erillisellä päätöksellä myöntämisvaltuuksien maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat Uudenmaan liitolle ja Lapin liitolle. Teknisen tuen rahoituksen TEM jakaa erillisellä päätöksellä
suoraan ohjelmien hallintoviranomaisille.
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Lisäksi Interreg-ohjelmien hallinnolliset tarkastukset (nykyinen ensimmäisen tason valvonta) suoritetaan Uudenmaan liitossa ja Lapin liitossa. Suomi siirtyy tämän myötä keskitettyyn järjestelmään,
jossa ei pääsääntöisesti enää käytetä yksityisiä tilintarkastajia. Interreg-ulkorajaohjelmissa hallintoviranomainen vastaa hallinnollista tarkastuksista.
Suomessa valtiovarainministeriö toimii Interreg-asetuksen 45 artiklassa tarkoitettuna tarkastusviranomaisena. Lisäksi valtiovarainministeriö hoitaa Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien Interreg-asetuksen 48 artiklassa tarkoitettujen tarkastajaryhmien jäsenen tehtävät Suomen osalta.
Ohjelmaesitysten kansallinen käsittely ja toimittaminen komissioon
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain
(756/2021) 32 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hyväksymisestä Suomen osalta. Lisäksi valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 10 kohdan mukaan
valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan mm. esitykset Euroopan yhteisön Suomea
koskeviksi alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi. Interreg-ohjelmien kansallisena vastuuviranomaisena TEM vahvistaa ohjelman sisällön sen jälkeen, kun asia on käsitelty ja ratkaistu valtioneuvostossa.
Kun ohjelman valmisteluryhmä on hyväksynyt ohjelmaesityksen, esitys toimitetaan ohjelmaan osallistuville jäsenmaille kansallista hyväksymistä varten. Kun kaikki ao. maat ovat hyväksyneet ohjelmaehdotuksen ja toimittaneet sitä koskevan vahvistuskirjeen ohjelman hallintoviranomaiselle, tämä
toimittaa ohjelmaesityksen vahvistuskirjeineen komissioon.
Suomessa kansallinen käsittelyprosessi on seuraava:
- TEM valmistelee käsittelyn pohjana olevat ohjelmakohtaiset muistiot
- raha-asiain valiokunta käsittelee ja puoltaa
- valtioneuvosto käsittelee ja hyväksyy ohjelmaehdotukset jätettäväksi komissiolle
- TEM laatii vahvistuskirjeet ja toimittaa ne ao. hallintoviranomaisille
Yleisasetuksen 23 artiklan mukaan komissio esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa
ohjelman toimittamispäivästä ja hyväksyy ohjelman viimeistään viisi kuukautta ohjelman
toimittamisesta, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä
tavalla huomioon. Käsittelyn aikana saatetaan käydä neuvotteluja komission ja ao. maiden välillä
ohjelmaesitykseen tehtävistä tarkistuksista. Suomea edustaa näissä neuvotteluissa TEM.
Näillä näkymin komissio hyväksyy sisärajoilla toteutettavat Interreg-ohjelmat alkuvuodesta 2022.
Siihen mennessä valmistellaan tarvittavat muut asiakirjat ja päätökset ohjelmien toteuttamisen
käynnistämiseksi, mm. ohjelman hallintoa koskeva maiden ja hallintoviranomaisen välinen sopimus,
ohjelmamanuaali, hankkeiden valintakriteerit ja teknisen avun budjetti sekä nimetään seurantakomitean
ja hallintokomiteoiden jäsenet. Seurantakomitean suomalaiset jäsenet nimeää valtioneuvosto.
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