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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi 15.4.2020 varainhoitovuotta 2020 koskevan lisätalousarvioesityksen nro
3 (COM(2020) 180 final). Esityksessä ehdotetaan varainhoitovuoden 2019
toimeenpanosta aiheutuvan ylijäämän siirtämistä vuoden 2020 EU:n talousarvion tuloina,
jolloin samalla myös jäsenvaltiolta kerättävät kansalliset maksuosuudet pienenevät.
Komissio esitteli lisätalousarvioesityksensä nro 3/2020 budjettikomiteassa 21.4.2020.
Puheenjohtajamaan mukaan esitys menee Coreperiin 27.4.2020, jonka jälkeen käsittely
jatkuu neuvoston nopeutetussa kirjallisessa menettelyssä 29.4. – 6.5.2020.
Suomen kanta
Varainhoitoasetuksen1 mukaan varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan
varainhoitovuoden talousarvioon tulona ja alijäämä maksumäärärahana.
Varainhoitovuoden alustavan tilinpäätöksen jälkeen mainitun tilinpäätöksen
poikkeamat arvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon ainoastaan
niitä koskevassa lisätalousarviossa. Tässä tapauksessa komissio esittää yhtä aikaa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen lisätalousarvioksi 15 päivän kuluessa
siitä päivästä, jona alustava tilinpäätös esitettiin.
Ottaen huomioon varainhoitoasetuksen säännökset valtioneuvosto toteaa, että asia ei
substanssinsa puolesta edellyttäisi valtioneuvoston kannanottoa. Kuitenkin
lisätalousarvioprosessin muotoseikat edellyttävät neuvostossa jäsenvaltioiden
kannanottoa komission lisätalousarvioesitykseen. Tämän vuoksi valtioneuvosto toteaa
voivansa hyväksyä komission lisätalousarvioesityksen nro 3/2020.
Pääasiallinen sisältö
1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2018/1046,
annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU)
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o
1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU,
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (tässä muistiossa varainhoitoasetus)
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EU:n lisätalousarvioesityksen nro 3/2020 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2020
talousarvioon ylijäämä, joka johtuu vuoden 2019 talousarvion toimeenpanosta.
Ylijäämän sisältävä lisätalousarvioesitys on annettava varainhoitoasetuksen mukaan 15
päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin alustava tilinpäätös esitettiin.
Varainhoitovuoden toimeenpano osoittaa yhteensä 3 218,4 miljoonan euron ylijäämää,
joka siis kirjataan vuoden 2020 talousarvioon tuloina. Tämän ylijäämän budjetointi
pienentää vastaavasti jäsenvaltioilta kerättäviä maksuosuuksia.
Ylijäämän erittely (euroina):
Ylijäämä (tulot):
Ylijäämä (menot):
Ylijäämä yhteensä:

2 414 771 516
803 602 438
3 218 373 955

Ylijäämää kertyy sekä unionin talousarvion tulo- että menopuolen toimenpanosta. Tässä
lisätalousarvioesityksessä valtaosa ylijäämästä kertyi budjetin tulopuolen toteutumasta.
Merkittävien ylijäämä kasvattava tekijä oli unionin keräämät sakko- ja korkotulot, jotka
ylittivät budjetoidun määrän noin 2,5 miljardilla eurolla.
Talousarvion menojen toimeenpano vuonna 2019 kasvatti ylijäämää puolestaan 803,6
miljoonalla eurolla. Komissio toimeenpani 99,6 prosenttia sille osoitetuista
maksumäärärahoista. Käyttämättä jäänyt määrä oli 592,3 miljoonaa euroa. Muiden EUinstituutioiden osalta käyttämättä jäi vuoden 2019 maksumäärärahoista yhteensä 82,4
miljoonaa euroa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 314 artikla ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A
artikla; erityinen lainsäätämisjärjestys, määräenemmistö neuvostossa.
Varainhoitoasetus, 18 artikla.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Lisätalousarvio edellyttää neuvoston ja parlamentin käsittelyä. Asian käsittelystä
Euroopan parlamentissa vastaa budjettivaliokunta.
Kansallinen valmistelu
Tämä perusmuistio on käsitelty ja asia on sovitettu yhteen valtioneuvoston sisällä EU 34
(budjetti- ja hallintoasiat) -jaostossa, kirjallinen menettely 22. - 24.4.2020.
Eduskuntakäsittely
Ottaen huomioon varainhoitoasetuksen säännökset eduskuntaa informoidaan tällä Ekirjeellä.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
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Lisätalousarvioesityksellä ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön tai Ahvenanmaan
asemaan.
Taloudelliset vaikutukset
Varainhoitovuodelta 2019 siirrettävä ylijäämä, yhteensä 3,2 miljardia euroa, merkitään
tuloiksi vuoden 2020 talousarvioon. Siirrettävä ylijäämä pienentää vastaavalla summalla
omilla varoilla kerättävää määrää ja siten myös kansallisia maksuja vuonna 2020.
Lisätalousarvioesityksen nro 3/2020 mukaan Suomen EU-maksut pienenisivät 47
miljoonaa euroa komission edellisestä lisätalousarvioesityksestä nro 2/2020 (annettu
2.4.2020), jolloin Suomen maksuosuus laskisi 2 058 miljoonaan euroon.
Kuluvalle vuodelle kansallisessa talousarviossa on budjetoitu maksuihin Euroopan
unionille (mom. 28.92.69) yhteensä 2 087 miljoonaa euroa.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
COM (2020) 180 final (lisätalousarvio nro 3/2020)
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/BO Panu Kukkonen, panu.kukkonen@vm.fi, puh. +358 40 52 19410
EUTORI-tunnus
EU/2019/0277
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