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EUTORI/Eurodoc nro:
EU/2011/2037
EU/2011/2043

U-tunnus / E-tunnus:

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:
Eduskunnalle 6 päivänä lokakuuta 2011 lähetetyssä U-kirjelmässä U 40/2011 vp
luetellaan mm. EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 ulkopuoliset
erityisrahoitusvälineet Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio -tiedonannon
pohjalta. Tässä E-kirjeessä selostetaan tarkemmin yhdennentoista Euroopan
kehitysrahaston (EKR) perustaminen komission 11. EKR:a koskevan tiedonannon
(18431/11) sekä ehdotuksen (18480/11) pohjalta. EKR on yksi rahoituskehyksen
ulkopuolista erityisrahoitusvälineistä ja osa AKT–EU-kumppanuussopimuksen (ns.
Cotonoun sopimus) alaista valtiosopimuskokonaisuutta.
Tämän E-kirjeen tarkoituksena on eduskunnalle tiedottaminen
1) komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Monivuotisen
rahoituskehyksen laatiminen Afrikan, Karibian ja Tyyne nmeren alueen valtioiden
sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta
varten vuosina 2014–2020 (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) sekä
2) komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi AKT–EU- ministerineuvostossa
vahvistettavasta EU:n kannasta kumppanuussopimuksen vuosia 2014–2020
koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen (Cotonoun sopimuksen uusi
rahoituspöytäkirja).
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Edellä mainittuja asioita tullaan käsittelemään kevään 2012 aikana neuvoston AKTtyöryhmässä.
Aikataulusyistä eduskuntaa tiedotetaan 11. Euroopan kehitysrahastosta erikseen omana
kokonaisuutena. E-kirjettä täydennetään valtioneuvoston U-kirjelmällä ja mahdollisilla
jatkokirjelmillä.
Asiakirjat:
18431/11
18480/11
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:
Yhdettätoista Euroopan kehitysrahastoa koskeva komission tiedonanto (18431/11)
sisältää ehdotuksen neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien sisäiseksi sopimukseksi vuosia 2014–2020 koskevaan
monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta
AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille
merentakaisille maille ja alueille. Komission tiedonanto ei sisällä ehdotusta
oikeusperustaksi, sillä neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien
sopimukset eivät ole EU:n perussopimusten mukaisia normaaleja säädöksiä vaan ne ovat
syntyneet tapaoikeudellisena menettelynä.
Komission ehdotus (18480/11) neuvoston päätökseksi AKT–EU- ministerineuvostossa
vahvistettavasta EU:n kannasta Cotonoun sopimuksen uuteen rahoituspöytäkirjaan
sisältää ehdotuksen päätöksen oikeusperustaksi. Komissio ehdottaa oikeusperustaksi
SEUT 209 artiklan 2 kohtaa ja SEUT 218 artiklan 9 kohtaa. EU:n neuvoston ja
komission jäsenistä sekä AKT- valtioiden hallitusten jäsenistä koostuva AKT–EUministerineuvosto voi tehdä sopimuspuolia sitovia päätöksiä. Silloin kun AKT–EUministerineuvostossa käsitellään jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvia asioita, kanta EU:n
neuvostossa muodostetaan Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn neuvostossa kokoontuneiden
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen mukaan yksimielisesti (ks.
myös PeVL 31/2001 vp - HE 84/2001 vp).
Käsittelijä(t):
Ulkoasianministeriö / KEO-10 / Silja Nurkkala, p. 160 56393
Ulkoasiainministeriö / KEO-10 / Antti Vaaras, p. 160 56135
Ulkoasianministeriö / KEO-10 / Sini Paukkunen, p. 160 56272
Ulkoasianministeriö / KEO-20 / Taru Kuosmanen, p. 160 56438
Ulkoasiainministeriö / KEO-10 / Laura Hassinen, p. 160 56458
Ulkoasiainministeriö / EUR-20 / Jan Wahlberg, p. 160 56546
Valtionvarainministeriö / BO/EUY / Armi Liinamaa, p. 160 34936
Suomen kanta/ohje:
Alla on valtioneuvoston alustava kanta koskien tiedonantoa 18431/11 ja ehdotusta
18480/11. Valtioneuvoston alustavaa kantaa tullaan täydentämään ja tarvittaessa
tarkistamaan valtioneuvoston U-kirjelmällä ja mahdollisilla jatkokirjelmillä
neuvottelujen edetessä.
- Valtioneuvosto pitää yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston perustamista tärkeänä.
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- Valtioneuvostoneuvoston näkemyksen mukaan on niin ikään tärkeää, että EU:n
kehitysyhteistyöinstrumentti DCI:n (Development Cooperation Instrument) tavoin
Euroopan kehitysrahaston (EKR) päätavoitteena pysyy köyhyyden vähentäminen ja
lopulta sen poistaminen, linjassa vuosituhattavoitesitoumusten kanssa.
- Valtioneuvosto on lähtökohtaisesti kannattanut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön sisällyttämistä EU:n talousarvioon
(EKR:n budjetisointi). Tämä ns. EKR:n budjetisointi on kuitenkin nähtävä osana
ulkosuhderahoituksen kokonaisuutta. Budjetisointi ei saisi tarkoittaa EU:n julkisen
kehitysavun (Official Development Aid/ODA) kokonaismäärän vähenemistä.
Käytännössä budjetisointikysymys ajankohtaistuu luontevasti Cotounoun sopimuksen
ja tulevien rahoituskehysten umpeuduttua 2020.
- Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission esittämiin pyrkimyksiin yhtenäistää
EKR:a kehitysrahoitusinstrumentti DCI:n kanssa ja esimerkiksi EKR:n
maksuosuuden edelleen lähentämiseen budjetin maksuosuuksien kanssa mahdollista
tulevaa budjetisointia valmistelevana toimenpiteenä. Valtioneuvosto valmistelee
kantaansa koskien Suomelle esitettyä maksuosuuden muutosta (1,47 % ? 1,51 %) ja
palaa siihen U-kirjelmässä ja/tai jatkokirjelmissä.
- Valtioneuvosto katsoo, että EKR:n käytännön toimivuuden ja vaikuttavuuden
maksimointi, ml. suunniteltu lisäjoustavuus ja nopean reagoinnin mahdollisuus
odottamattomissa tilanteissa, tulee olla 11. EKR:n johtoajatus. Aiemmista EKR:istä
saadut kokemukset ja tehdyt arviot on hyödynnettävä täysipainoisesti, mukaan lukien
avun ennakoitavuuden ja joustavuuden tasapainottelussa vaikuttavuusnäkökulmasta.
- Valtioneuvoston alustavan arvion mukaan ehdotuksessa neuvoston päätökseksi AKT–
EU- ministerineuvostossa vahvistettavasta EU:n kannasta Cotonoun sopimuksen
uuteen rahoituspöytäkirjaan käytettäväksi ehdotetut oikeusperustat olisivat oikeat.
Pääasiallinen sisältö:
Johdanto
Eduskunnalle 6 päivänä lokakuuta 2011 lähetetyssä U-kirjelmässä U 40/2011 vp
luetellaan mm. EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 ulkopuoliset
erityisrahoitusvälineet Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio -tiedonannon
pohjalta. Tässä E-kirjeessä selostetaan tarkemmin yhdennentoista Euroopan
kehitysrahaston (EKR) perustaminen komission 11. EKR:a koskevan tiedonannon
(18431/11) sekä ehdotuksen (18480/11) pohjalta. EKR on yksi rahoituskehyksen
ulkopuolista erityisrahoitusvälineistä ja osa AKT–EU-kumppanuussopimuksen (ns.
Cotonoun sopimus) alaista valtiosopimuskokonaisuutta.
11. EKR:n kokonaismäärät AKT-valtioiden ja merentakaisten maiden ja alueiden kanssa
tehtävälle yhteistyölle ilmoitettiin tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva
talousarvio vuoden 2011 hintoina. Tä hän E-kirjeeseen liitetyssä tiedonannossa
(18431/11) sekä ehdotuksessa (18480/11) komissio ilmoittaa 11. EKR:n määrärahat
puolestaan käypinä hintoina, jotta inflaatio monivuotisen rahoituskehyksen aikana
voitaisiin ottaa paremmin huomioon.
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Cotonoun sopimuksen mukaista yhteistyötä EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
(AKT-) valtioiden (79 valtiota, joista 48 Afrikan, 16 Karibian ja 15 Tyynenmeren
valtiota) 1 sekä merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) 2 kanssa rahoitetaan Euroopan
kehitysrahastosta. Yhteistyön päämääränä on AKT-valtioiden ja MMA:iden
taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen rauhan ja turvallisuuden
lisäämiseksi sekä vakaan ja demokraattisen poliittisen ympäristön vahvistamiseksi.
EKR on EU:n talousarvion ulkopuolinen rahasto. EKR:a rahoittavat EU:n jäsenvaltiot ja
rahastolla on omat varainhoitosääntönsä. EKR:n varainhoitoa hallinnoi EKR-komitea,
joka muodostuu jäsenvaltioiden hallitusten edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii
komissio. Euroopan investointipankki (EIP) hallinnoi osaa EKR:n hankkeista (mm.
lainoja ja riskipääomia sisältäviä hankkeita, joilla edistetään alueellista integraatiota).
Näitä käsitellään erillisessä Euroopan investointipankin alaisuuteen perustetussa
investointikehyskomiteassa. Varojen allokointi perustuu Cotonoun sopimuksen
mukaisesti tarpeeseen ja suorituskykyyn (ml. demokratia- ja ihmisoikeuskehitys). EKR:n
hankkeiden pääkohde on Saharan eteläpuolinen Afrikka, jossa absoluuttinen köyhyys ja
köyhyyden vaikutukset ovat suurimmat.

Ehdotus 11. Euroopan kehitysrahastoksi
Komission tiedonanto (18431/11) sisältää ehdotuksen neuvostossa kokoontuneiden
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäiseksi sopimukseksi 11. EKR:n perustamisesta
vuosille 2014–2020. Ehdotus ei sisällä merkittäviä rakenteellisia muutoksia
kymmenenteen EKR:oon (2008–2013) verrattuna. Alla on selostettu ehdotuksen sisältö
sekä tärkeimmät muutokset verrattuna aiempaan:
Vuosille 2014–2020 ehdotetun 11. EKR:n kokonaismäärä on yhteensä 34 275,6
miljoonaa euroa, josta 32 218,4 miljoonaa euroa myönnetään AKT-valtioille, 343,4
miljoonaa euroa merentakaisille maille ja alueille ja 1 713,8 miljoonaa euroa komissiolle
hallintomenoihin koskien EKR:n ohjelmasuunnittelua ja toteutusta. Aiemman, vuodet
2008–2013 kattavan 10. EKR:n kokonaismäärä on puolestaan 22 682 miljoonaa euroa.
On kuitenkin huomioitava, että uuden 11. EKR:n varat on tarkoitettu käytettäviksi
seitsemän vuoden pituisen ajanjakson kuluessa, kun 10. EKR:n varat oli tarkoitettu
kuudelle vuodelle.
Suomen maksuosuudeksi ehdotetaan 1,51 % 11. EKR:n kokonaismäärästä eli
yhteensä 516,47 miljoonaa euroa (noin 74 miljoonaa euroa/vuosi). Suomen
maksuosuus 10. EKR:n kokonaismäärästä oli 1,47 % (noin 56 miljoonaa euroa/vuosi).
Komissio esittää, että 11. EKR pidetään edelleen EU:n talousarvion ulkopuolisena
rahastona. EU:n AKT-valtioiden kanssa tekemän kehitysyhteistyön sisällyttämistä EU:n
1

Afrikka: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Gabon, Gambia, ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Lesotho, Liberia, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Sambia, São Tomé ja
Principe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swasimaa, Tansania, Togo, Tšad, Uganda, Zimbabwe
Karibia: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Kuuba, Saint Kitts ja
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago
Tyynimeri : Cookinsaaret, Fidži, Itä-Timor, Kiribati, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Samoa,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu
2
Merentakaisia maita ja alueita (MMA) on yhteensä 21, ja ne kuuluvat perustuslakien nojalla neljälle Euroopan unionin jäsenvaltiolle: Tanskalle,
Ranskalle, Alankomaille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.
Grönlanti, Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet, Wallis- ja Futunasaaret, Mayotte, SaintPierre ja Miquelon, Aruba, Alankomaiden Antillit (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Caymansaaret, Falklandinsaaret,
Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Antarktiksen brittiläinen alue, Intian valtameren
brittiläinen alue, Turks- ja Caicossaaret, Brittiläiset Neitsytsaaret, Bermuda
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talousarvioon suunnitellaan kuitenkin vuodelle 2020, joka on 11. EKR:n viimeinen vuosi
ja Cotonoun sopimuksen päättymisvuosi.
Jäsenvaltioihin sovellettavia EKR:n maksuosuuksien jakoperusteita ehdotetaankin
nyt yhdenmukaistettaviksi aiempaa enemmän EU:n talousarviossa käytettävien
jakoperusteiden kanssa. Tällä olisi vaikutusta lähinnä uudempien jäsenvaltioiden
maksuosuuksiin, jotka tulisivat kasvamaan huomattavasti. Lisäksi 11. EKR:on
ehdotetaan varattavan tukea erilaisten ennakoimattomien tilanteiden ja kriisien
rahoittamiseen (shock-absorbing schemes). Tämä tulisi korvaamaan nykyisen Flexvälineen sekä muut nopeaan reagointiin luodut järjestelmät.
AKT-valtioille suunnattavaksi ehdotetut varat (32 218,4 miljoonaa euroa) esitetään
jaettavaksi seuraavasti: 27 658,2 miljoonaa euroa maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien
rahoitukseen, 3 960,2 miljoonaa euroa AKT-valtioiden keskinäisen ja alueiden välisen
yhteistyön rahoittamiseen sisältäen tuen yritystoiminnan kehittämiskeskukselle (Center
for Development of Enterprice, CDE) sekä maatalouden ja maaseudun yhteistyön
tekniselle keskukselle (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, CTA),
ja 600 miljoonaa euroa Euroopan investointipankille hallinnoitaviksi.
Euroopan komissioon perustettavaksi ehdotetun EKR-komitean ja Euroopan
investointipankkiin perustettavaksi ehdotetun investointikehyskomitean päätökset
tehtäisiin määräenemmistöllä. Määräenemmistöön tarvittaisiin vähintään 720 ääntä
kaikkiaan 998 äänestä siten, että määräenemmistö edustaisi vähintään 14:ää asian
puolesta äänestävää jäsenvaltiota. Suomella olisi käytössään 15 ääntä kuten 10.
EKR:ssakin. Äänimäärät heijastelisivat maksuosuuksia.
Ehdotuksessa ennakoidaan lisäksi Kroatian liittyminen EU:hun vuoteen 2014
mennessä. Uuden jäsenvaltion liittymisen vaikutuksista 11. EKR:n kokonaismäärään ja
jäsenvaltioiden maksuosuuksiin sekä äänten painotukseen ja määräenemmistön
muodostumiseen EKR- ja investointikehyskomiteoissa ehdotetaan päätettävän neuvoston
yksimielisellä päätöksellä.
Sisäisen sopimuksen hyväksymisen jälkeen neuvoston on tarkoitus hyväksyä 11. EKR:a
koskeva täytäntöönpanoasetus ja varainhoitoasetus. Sisäinen sopimus tulee voimaan sitä
päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio on
ilmoittanut hyväksyneensä sen.

EU:n kanta Cotonoun sopimuksen uuteen rahoituspöytäkirjaan
Komission ehdotuksessa (18480/11) esitetään AKT–EU- ministerineuvostossa
vahvistettava unionin kanta Cotonoun kumppanuussopimuksen vuosia 2014–2020
koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen. AKT–EU- ministerineuvoston tulee siis
päättää vuosia 2014–2020 koskevasta Cotonoun sopimukseen lisättävästä uudesta
rahoituspöytäkirjasta ja sitä ennen EU:n neuvoston täytyy tehdä päätös unionin kannasta
asiaan. Rahoituspöytäkirjasta tulee Cotonoun sopimukseen uusi liite (Ic).
Rahoituspöytäkirjassa todetaan AKT-valtioille vuosina 2014–2020 tarjolla olevan avun
kokonaismäärä sekä se, miten varat allokoidaan. Lisäksi pöytäkirjassa määrätään, että 10.
EKR:n ja sitä aikaisempien EKR:jen varoja ei voitaisi sitoa 31. joulukuuta 2013 jälkeen
tai sen päivän jälkeen, jona vuosia 2014–2020 koskeva rahoituskehys on tullut voimaan,
jos tämä päivämäärä on myöhäisempi, ellei EU:n neuvosto yksimielisesti erikseen toisin
päättäisi. Tästä poikkeuksena olisivat investointikehyksen varat (pl. kuitenkin liitännäiset
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korkotuet) sekä 9. EKR:a edeltävien EKR:jen alaisen maatalouden perustuotteiden
vientitulojen vakauttamisjärjestelmän (Stabex) tuloksena syntyneet taseet.
Rahoituspöytäkirjassa määrätään niin ikään, että 11. EKR:n varoja ja investointikehyksen
osalta palautuksina vapautuvia varoja ei voitaisi sitoa 31. joulukuuta 2020 jälkeen, ellei
EU:n neuvosto yksimielisesti erikseen toisin päättäisi. Varat, jotka jäsenvaltiot ovat
varanneet 9. ja 10. EKR:n puitteissa investointikehyksen rahoittamiseen, voitaisiin
kuitenkin maksaa 31. joulukuuta 2020 jälkeen. AKT–EU-suurlähettiläskomitealla, joka
edustaa AKT–EU- ministerineuvostoa, olisi oikeus monivuotisen rahoituskehyksen sisällä
muuttaa varojen allokointia ohjelmointitavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuspuolet
voisivat päättää EKR:n suoritusarvion laatimisesta, jossa arvioitaisiin sitoumusten ja
maksujen toteutumisastetta sekä annetun avun tuloksellisuutta ja vaikutusta.
Suoritusarvio laadittaisiin komission esityksen pohjalle. Lisäksi pöytäkirjassa todetaan,
että jokainen EU:n jäsenvaltio voisi myöntää komissiolle tai Euroopan
investointipankille (EIP) lisärahoitusta Cotonoun sopimuksen tavoitteiden tukemiseksi.
Lisäksi jäsenvaltiot voivat toimia muun muassa komission tai EIP:n hallinnoimien
hankkeiden tai ohjelmien yhteisrahoittajina.
Kansallinen käsittely:
Ulkosuhdejaoston käsittely 13.–17.1.2012
Budjettijaoston käsittely 13.–17.1.2012
Eduskuntakäsittely:
Asiaa on sivuttu eduskunnalle 6 päivänä lokakuuta 2011 lähetetyssä U-kirjelmässä U
40/2011 vp Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio -tiedonannon pohjalta.
Käsittely Euroopan parlamentissa:
Yhdettätoista Euroopan kehitysrahastoa koskevan komission tiedonannon (18431/11)
sisältämää ehdotusta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien sisäiseksi sopimukseksi ei käsitellä Euroopan parlamentissa.
Valtioneuvoston alustavan käsityksen mukaan Euroopan parlamenttia tiedotetaan SEUT
218 artiklan 10 kohdan mukaisesti komission ehdotuksesta (18480/11) neuvoston
päätökseksi AKT–EU- ministerineuvostossa vahvistettavasta EU:n kannasta Cotonoun
sopimuksen uuteen rahoit uspöytäkirjaan.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:
Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus 11.
EKR:n perustamisesta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Kun sopimus on
allekirjoitettu, se tullaan perustuslain 94 ja 95 §:ien mukaisesti saattamaan hallituksen
esityksellä eduskunnan hyväksyttäväksi. Sopimus ei valtioneuvoston käsityksen mukaan
sisällä Ahvenanmaan lainsäädäntövaltaan kuuluvia määräyksiä.
Taloudelliset vaikutukset:
Suomen maksuosuudeksi 11. EKR:n kokonaissuuruudesta ehdotetaan 1,51 % eli 516,47
miljoonaa euroa. Seitsemän vuoden jaksolla (2014–2020) tämä tarkoittaisi noin 74
miljoonan euron keskimääräisiä vuosittaisia kustannuksia. Aiemmasta 10. EKR:sta
Suomen prosenttiosuus oli 1,47 (n. 56 miljoonaa euroa/vuosi).
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Jäsenvaltioihin sovellettavia 11. EKR:n maksuosuuksien jakoperusteita ehdotetaan
yhdenmukaistettaviksi aiempaa enemmän EU:n talousarviossa käytettävien
jakoperusteiden kanssa. Tällä on vaikutusta lähinnä uusien jäsenvaltioiden osuuksiin,
jotka tulisivat kasvamaan huomattavasti.
Suomi maksaa EKR-osuutensa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyömomentilta.
Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:
-
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