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Lyhyesti: Rahoituskehykset 2014–2020
EU:n rahoituskehys vuosille 2014–2020 on määrä lyödä lukkoon tänä vuonna. Kes-
kusteltaessa monivuotisista rahoituskehyksistä tulee absoluuttisten lukujen ja budje-
tin prosenttitason lisäksi arvioida sitä, että annetaanko Euroopan unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategian (EU2020) tavoitteille aitoa painoarvoa. Komission arvion mu-
kaan tällä hetkellä vain 43 prosenttia budjetista tukee talouskasvua ja strategian 
päämäärien saavuttamista. Tutkimuksen rahoitus on nousemassa 45 prosenttia ja 
ulkosuhteiden 19 prosenttia. Suurimmat pääluokat maatalous ja aluepolitiikka vie-
vät kuitenkin tulevaisuudessakin valtaosan budjetista.

EU:n budjetti on vain murto-osa jäsenmaiden julkisista menoista. EU:n menojen 
painotukset tulisi vastaisuudessa määritellä  politiikkatoimien vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden kautta. Unionin ei kannata toimia sektoreilla, jotka kansallisvaltiot ja 
paikallishallinnot pystyvät hallitsemaan tehokkaammin. Suorien maataloustukien 
kansallistamisen ja aluepolitiikan uudistamisen kautta EU voisi panostaa tutkimus- 
ja innovaatiotoimintaan. Lisäpanostukset liikenne- ja energiaverkkoihin tukisivat 
talouskehitystä.

Jäsenmailla on usein poliittisena pyrkimyksenä palauttaa maksimaalisesti varoja 
omille kansalaisilleen. Tästä johtuen EU-komission pyrkimys kerätä unionille aitoja 
omia varoja on hyvä. Brysselissä keskustellaan tällä hetkellä eri verotuksen vaihto-
ehdoista. EU-verojen tulisi ilmentää integraation rajat ylittävää luonnetta ja veron 
tulopotentiaalin tulisi kasvaa tulevaisuudessa. Näiden kriteerien valossa olisi perus-
teltua määritellä unionin arvonlisävero rajat ylittävälle internet-kaupalle. 
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Johdanto 
Euroopan unionin varojen käytöstä voidaan keskustella kahdella tasolla: monivuo-
tisten rahoituskehysten ja vuosittaisen budjetin puitteissa. Rahoituskehyksessä 
määritellään eri vuosille menoluokittain jaetut enimmäismäärät ja vuotuisessa ta-
lousarviomenettelyssä taas suuremmalla tarkkuudella menot ja niiden jakautumi-
nen kunakin vuonna. Tämä teksti käsittelee monivuotisia rahoituskehyksiä.

Komission esitys monivuotisiksi rahoituskehyksiksi annettiin kesäkuussa 2011. 
Keskustelua käydään vilkkaasti Tanskan puheenjohtajuuskaudella ja ratkaisu tu-
lisi saada aikaiseksi Kyproksen otettua suitset vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Nyt komission annettua oman esityksensä jäsenmailla, etujärjestöillä ja poliittisilla 
puolueilla tulisi olla selvä käsitys siitä mihin suuntaan ne haluavat EU:n budjettiva-
rojen käyttöä muuttuneessa taloustilanteessa ohjata. 

Unkarin ulkoministeri Janos Martonyi ennusti joulukuussa 2010, että moni-
vuotisista rahoituskehyksistä on tulossa lihava riita ja, että koskaan aiemmin ei-
vät jäsenmaiden kannat ole olleet yhtä kaukana toisistaan.1 Tähän analyysiin on 
yhtynyt myös komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Ja näin vääjäämättä 
onkin jäsenmaiden omien julkisten finanssien ollessa entistä suuremman paineen 
kohteena.

Eurooppa 2020 -strategia haluaa panostaa älykkääseen, kestävään ja osallista-
vaan kasvuun, mutta komission itsensä mukaan vain 43 prosenttia budjetin me-
noista tukee strategian tavoitteita. Toisaalta toiminnan painopisteiden muutos 
näyttää mahdolliselta vasta kun taloudellisen päätöksenteon sääntöjä on muutettu.

Toiminnan periaatteet: toissijaisuus, suhteellisuus ja lisäarvo
EU:n perussopimuksissa unionin toiminnan perusperiaatteiksi on kirjattu lähei-
syys (tai toissijaisuus) ja suhteellisuus. Toissijaisuudella tarkoitetaan sitä, että 
unioni ryhtyy toimiin sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimi-
valtaan, vain siinä tapauksessa, että se on tehokkaampaa kuin kansallisen, alueelli-
sen ja paikallisen tason toiminta. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaan toimielimet eivät toiminnassaan saa ylittää 
sitä, joka on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimin-
nan on toisin sanoen oltava suhteessa tavoiteltavaan päämäärään. 

Lisäarvon käsite liittyy keskeisesti kaikkien julkisten varojen käyttöön. Komissio 
analysoi kesäkuun 2004 Eurooppa-neuvoston pyynnön mukaisesti ehdotuksistaan 
saatavaa lisäarvoa. Komissio esitti analyysinsa tueksi kolme ehtoa varojen käytölle 
EU:n budjetin kautta:

• Vaikuttavuus: jotkut tulokset voidaan saavuttaa vain EU:n tasolla toteutettavil-
la toimilla. 

• Tehokkuus: EU:n toimin päästään parempaan kustannustehokkuuteen. 
• Synergia: EU:n toimintaa tarvitaan jäsenmaiden toimien edistämiseen, täyden-

tämiseen ja käynnistämiseen. 

1 Multiannual Financial Framework: ”Huge fight ahead”, Europolitics 4.1.2010.
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Kuten komission budjettitiedonanto2 asian muotoili: ”EU:n talousarviosta olisi 
rahoitettava EU:n julkisia hyödykkeitä, toimia, joita jäsenvaltiot ja alueet eivät itse 
pysty rahoittamaan ja toimia, joissa EU:n rahoituksella voidaan varmistaa parem-
mat tulokset.” EU:n toimia ja niihin kohdennettuja varoja olisi siis tärkeää tarkas-
tella erityisesti siinä valossa, onko toiminta unionin tasolla välttämätöntä tai te-
hokkaampaa kuin se olisi jollakin muulla tasolla. 

EU-budjetin koostumus vuonna 2011
Talousarvio on keskeisessä osassa, kun toiminnan prioriteetteja asetetaan valtios-
sa tai sellaisten liitossa.  Käytettävissä olevien resurssien määrä on keskeinen ero 
EU:n ja sen jäsenmaiden budjettien välillä.  Vuonna 2010 unionin budjetin loppu-
summa oli 141 miljardia euroa. Se edusti noin prosenttia unionin jäsenmaiden yh-
teenlasketusta bruttokansantulosta.3 

EU:n budjetin loppusumma on noin 2,5 prosenttia kaikista EU-alueen julkisista 
menoista. Osuus on kiistatta varsin pieni, sillä jäsenmaiden julkiset menot vaihte-
levat Viron lähes 35:stä Ruotsin reiluun 50 prosenttiin kansantuotteesta. Vuosien 
2000 ja 2010 välillä EU-budjetti on kasvanut 37,4 prosenttia samalla kun 27 jäsen-
maan budjetit ovat kasvaneet 62 prosenttia.4

Kuvio: EU-budjetin koostumus vuonna 2011

2 EU:n talousarvion kokonaistarkastelu (COM 2(2010/700) s. 5.
3 Bruttokansantulo (BKTL = GNI, Gross National Income) kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja. Ero BKT:een on, että bruttokansantuloa 
laskettaessa huomioidaan mukaan myös ulkomailta saadut ja sinne maksetut ensitulot eli palkat, korot, osingot , suorien ulkomaisten sijoi-
tusten uudelleen sijoitetut voitot , tuotannon ja tuonnin verot (EU:n perimät alv-maksu ja tullit) ja tukipalkkiot (EU:n maksamat tuet). EU:n 
hallinnossa (mm. jäsenmaksujen määräämisessä) käytetään nimenomaan jäsenmaiden bruttokansantuloa, ei bruttokansantuotetta.
4 Komissaari Lewandowski, esitys ”Draft Budget 2012 for 500 million Europeans”, Bryssel 20.4.2011.
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Oheisesta taulukosta ilmenee unionin toiminnan hinta per asukas vuositasolla. 
Vajaa 280 euroa henkeä kohden ei ole kovin kallista, mutta summan jakautuminen 
eri politiikkalohkojen välillä on toinen kysymys. Aluepolitiikka ja maatalous nie-
levät kummatkin noin 35, kilpailukyky yhdeksän ja EU globaalina toimijana sekä 
unionin hallinto saavat kummatkin kuusi prosenttia. Kansalaisten turvallisuudelle 
ja oikeussuojalle annetaan budjetissa arvoa prosentin verran. 

Maksusitoumukset/otsake %
euroa / EU-
kansalainen 
vuodessa

1a. Kilpailukyky 8,6 24

1b. Koheesiopolitiikka (aluepolitiikka) 35,6 100

2a. Maatalous 33,9 95

2b. Maaseudun kehittäminen 9,0 25

3a. Oikeus- ja sisäasiat 0,8 2

3b. Kansalaisuus (mm. kulttuuri, nuoriso) 0,5 1

4. Ulkosuhteet (unioni kv. toimijana) 5,7 16

5. Hallintomenot 5,8 16

6. Kompensaatiot 0,1 0

Maksusitoumukset yhteensä 100,0 280

Maksumäärärahat yhteensä 94,9 266

prosenttia suhteessa / BKTL 

Lähde: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, VNK 16/2009, s. 18.

Kryptisten ja tasaisin väliajoin vaihtuvien otsakkeiden takaa eurokansalaisen on 
kuitenkin vaikea käsittää mihin rahat aidosti kuluvat. Eikä tämä liene tahatonta. 
Jos EU:n varojen käyttöön halutaan minkäänlaisia merkittäviä muutoksia ennen 
vuotta 2020, tarkoittaa se käytännössä olemassa olevien politiikka-alojen sisällön 
ja suhteellisen osuuden uudelleenarviointia. 

Mistä menot koostuvat tulevaisuudessa?
Komissaari Lewandowskin mukaan EU tarvitsisi johtoajatuksen tulevalle budjet-
tikaudelle.  Aiemmin keskityttiin sisämarkkinoihin, euroalueen laajentumisiin tai 
Lissabonin strategiaan. Tulevina vuosina tämä suuri asia voisi olla finanssikriisi tai 
ilmastonmuutos. Eurobarometrin mukaan kansalaiset pitävätkin unionin toimia 
ilmastonmuutoksessa riittämättöminä ja unionia sopivana tahona vastaamaan fi-
nanssikriisiin. On erikoista, että todelliset rajat ylittävät haasteet kuten ilmasto- ja 
ympäristökriisit eivät juuri näy unionin budjettiprioriteeteissa. 

Komission ehdotus Eurooppa 2020 -strategiasta on otettu innolla vastaan. Jos 
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tavoitteet saavutetaan, voidaan puhua jopa neljästä prosentista lisää BKT-kasvua 
ja 5,6 miljoonasta uudesta työpaikasta. EU:n budjetin valjastaminen tähän tarkoi-
tukseen tulee olemaan yksi keskeinen edellytys strategian onnistumiselle, mutta 
komission omien selvitysten mukaan vain 43 prosenttia budjetista tukee tällä het-
kellä strategian tavoitteita. 2020-strategiassa on ehdotettu kaikkien politikkaloh-
kojen kytkemistä hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi aluepoli-
tiikan lisäpanostuksilla TKI-toimintaan voitaisiin saavuttaa uutta kasvua, ja tähän 
komissio haluaa korvamerkitä jopa 60 miljardia aluetuista.

Komissio esitteli kesäkuun lopussa 2011 oman ehdotuksensa tuleviksi rahoitus-
kehyksiksi. Kansallisten BKTL-pohjaisten maksujen sijaan komissio ehdotti EU:lle 
mahdollisuutta suorien verojen perimiseen. Ehdotuksen loppusumma nousee ny-
kyisestä 976 miljardista 4,8 prosentilla 1025 miljardiin euroon seuraavan seitsen-
vuotiskauden aikana. Ehdotus on 1,05 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta 
BKTLsta, mutta kun mukaan laskee budjetin ulkopuolisen rahoituksen, tämä nos-
taa jäsenmaiden taakkaa 1,11 prosenttiin. Ulkopuoliset elementit huomioituna eh-
dotus onkin lähellä Euroopan Parlamentin kantaa kehyksiin. Seuraavassa käydään 
läpi rahoituskehyksen keskeisiä osa-alueita ja kommentoidaan komission ehdo-
tuksen vaikutuksia.

Yhteinen maatalouspolitiikka
Yhteinen maatalouspolitiikka on unionin suurin menoerä ja se koostuu tiloille 
maksettavista suorista tuista ja maaseudun kehittämisrahoituksesta jolla ediste-
tään esimerkiksi ympäristönsuojelua ja maaseudun elinvoimaa. Perussopimuk-
sissa on yhteisen maatalouspolitiikalle määritelty viisi tavoitetta: 1) lisätä tuotta-
vuutta ja teknologista edistystä, 2) taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso, 
3) vakauttaa markkinoita 4) turvata ruuan saatavuus ja 5) taata kohtuulliset hin-
nat kuluttajille. Laatikossa on arvioitu YMP:n kykyä vastata näihin haasteisiin.
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Tuottavuus YMP on kiistatta lisännyt tuotantoa.  Kysymys on, onko sen tuottavuus erityisen 
hyvä huomioon ottaen kaikki maatalouteen sidotut resurssit? Tehomaataloudella 
on tuotannollisesti saavutettu hyötyjä, mutta ympäristön kannalta tulokset eivät 
ole pelkästään positiivisia, kts. Itämeren tila.

Elintaso Maataloussektorin teollistamisen lisäksi maailmansotien jälkeen suuren raken-
nemuutoksen kourissa painivalle Euroopalle oli tärkeää taata maanviljelijöille 
kohtuullinen elintaso. Tämä on tehty lähinnä markkinatukimekanismien ja suorien 
tukien kautta, joka on sekä tehotonta että vääristävää: 85 prosenttia tuista menee 
17 prosentille tuensaajista. Kuviosta voidaan havaita, että lähes puolet tuensaajista 
saa tukea vain muutaman sata euroa vuodessa. Pienet perhemaatilat ongelma-alu-
eilla ovat epäilemättä hankalassa tilanteessa ja kaipaavat tukea selvitäkseen, mutta 
ne eivät vaan ole mitenkään YMP:n erityisessä fokuksessa. Komission maataloustie-
donannon vastaisesti OECD:n tilastot eivät tue väitettä, jonka mukaan maanviljelijä-
talouksien tulot olisivat keskivertotalouksia pienempiä. 

Hintavakaus Hinnat Euroopassa ovat vakaampia YMP:n ansiosta. Tämä on kuitenkin tapahtunut 
maailmanmarkkinoiden vääristämisen ja niiden hintavakauden kustannuksella. 
Riittävät tuottajahinnat ovat luonnollisesti keskeinen edellytys tukiriippuvaisuuden 
vähentämiseksi. Maanviljelijöiden osuus arvoketjusta on vähentynyt 31 prosentista 
24 prosenttiin vuosien 1995 ja 2005 välillä. Tämä vaatinee tuotantoketjun kriit-
tistä tarkastelua, mutta sillä ei taas ole mitään tekemistä YMP:n ja suorien tukien 
kanssa.

Ruuan  
saatavuus

Ruuan saatavuus on Euroopassa turvattu. Se itse asiassa saavutettiin varsin pian 
YMP:n luomisen jälkeen ja ylitettiin 1970-luvulla moninkertaisesti tuottaen kuu-
luisia voivuoria ja viinijärviä. Tilanne on toki parantunut, mutta elintarvikkeiden 
”dumppausta’ tapahtuu yhä. Euroopan tuotanto on kasvanut jatkuvasti ja ylittää 
nyt kalorimääräisesti sen oman väestön tarpeet.  Euroopalla on suurimpana maata-
loustuotteiden tuojana ja jalostettujen elintarvikkeiden viejänä vastuu pitää huolta 
globaalista ruuan tuotannosta, mutta tämä tapahtuisi tehokkaammin varmistamal-
la YK:n maatalous- ja ruokajärjestölle (FAO) asianmukainen budjetti, rajoittamalla 
sen suositusten mukaisesti elintarvikepörssien spekulaatiota ja tukemalla kehittyvi-
en maiden maatalouden teknologista kehitystä.

Kohtuulliset 
hinnat

YMP:n olemassaoloa ei voi perustella ruuan kuluttajahintojen rajoittamisella, 
koska loppuelintarvikkeen hinnasta vain noin kolmasosa on raaka-aineen osuutta. 
Myös ruokalaskun vaihtelu on maiden ja tuloryhmien välillä suurta: Romaniassa 
taloudet käyttävät ruokaostoksiinsa 34,5 prosenttia käytettävissä olevista tuloista ja 
Luxemburgissa vain 9,5 prosenttia. Osa kokonaislaskusta maksetaan joka tapa-
uksessa huomaamatta jo ennalta veronmaksajan ominaisuudessa. Ja kun tämän 
päälle lasketaan vielä maan hintoihin kapitalisoituneet eli tuottavuutta ja kasvua 
generoivasta toiminnasta poissa olevat resurssit, eurooppalainen kuluttaja maksaa 
ruuastaan itse asiassa pitkän pennin.
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Kuvio: Suurimmat tuensaajat saavat valtaosan tuista (prosenttia tuista/euroa)5

EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuus
Pääluokalle maatalous komissio esittää nykykehyksen tasoista rahoitusta eli re-
aalisesti laskua. Lukuina tämä on 280 miljardia pilari I:lle ja 90 miljardia maaseu-
dun kehitykselle. Suorista tuista 30 prosenttia on tulossa ehdollisiksi ”vihertämis-
toimenpiteille”, joiden tulee olla verifioitavissa. Suorien tukien tasoeroja tullaan 
pienentämään niin, että alle 90 prosenttia keskiarvotukia saavissa maissa kyseistä 
eroa tulee kuroa umpeen 1/3 tämänhetkisestä erosta. Näille tuille ollaan asetta-
massa tilakohtainen katto, joka kenties hillitsee räikeimpiä esimerkkejä kymme-
nien miljoonien tuista monikansallisille teollisuusyrityksille. Esityksessään komis-
sio on siirtänyt 19 miljardia maatalousmenoja muihin otsakkeisiin tai kehysten 
ulkopuolelle. Esimerkiksi ruokaturvallisuus ja ruoka-apu on siirretty maatalous-
politiikasta toisten otsakkeiden alle. Toiseksi tutkimus- ja globalisaatiorahasto on 
saatettu kattamaan myös viljelijät.

Komission esitykset eivät luo suuria toiveita politiikan radikaalista muutoksesta. 
Komission maatalouden pääosasto (DG Agri) maalasi alun perin kolme mahdollis-
ta mallia uudistaa maatalouspolitiikkaa: 1) tasoitetaan vain hieman nykyisiä ero-
avaisuuksia ja epätasa-arvoa, 2) muutetaan nykymallia laajemmin priorisoiden ja 
asettaen esimerkiksi suorille tuille uusia ’vihreitä’ ehtoja tai 3) uudistetaan nyky-
mallia radikaalisti poistamalla tulotuet ja keskittyen ilmasto- ja ympäristöasioihin. 
Rintamalinjat ovat jo muodostuneet, sillä komission alustava esitys tasahehtaa-
rikorvauksesta koko unionin alueella on saanut idästä innokkaita kannattajia ja 
vanhoja jäsenmaita vastarintaan. Tämä on ymmärrettävää sillä tuotannosta irrote-

5 Kuva on tekijän oma ja se perustuu komission maatalouden pääosaston tilastoihin.
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tut suorat tuet perustuvat noin 15 vuoden takaisiin historiallisiin tuotantotasoihin 
ja voivat vaihdella Latvian 100 eurosta Hollannin 450 euroon/hehtaari. Suomelle 
asia on kustannusneutraali, sillä tuet sijoittuvat tällä hetkellä hyvin lähelle keski-
arvoa. Periaattessa Suomi tukee yhteisen maatalouden toimintaedellytysten yllä-
pitämistä koko unionissa. Maatalouden tai muidenkaan alojen osuuteen koko bud-
jetista ei toukokuun alkuun 2012 mennessä ole otettu tiukkaa kantaa, joka kenties 
tarkoittaa Komission esityksen hyväksymistä eli tason säilyttämistä vuoden 2013 
tasolla. Valtioneuvoston näkemys on, että Suomen osuuden maaseudun kehittä-
misrahoituksesta tulisi kuitenkin pysyä ennallaan.6

Ainoa tapa vapauttaa merkittävästi resursseja budjetin sisällä muuhun käyt-
töön olisi komission mallin kolme mukainen suorien tukien poisto. Tämä tarkoit-
taisi maatalouden siirtämistä enemmän jäsenmaiden vastuulle, joskin nykyises-
sä valtiontalouksien tilanteessa EU:n budjetista todennäköisesti vähennettäisiin 
maataloutta vastaava osuus. Komission tilaama 300-sivuinen raportti selvitti 
maatalouspolitiikan asemaa budjetissa ja suositteli kolmen alueen kohottamista 
painopisteeksi sen tilalle: Ilmasto ja energia, tieto ja innovaatiot ja ulkoinen turval-
lisuus ja ulkoasiat. Mammuttiraportti summasi napakasti suorien tukien taloustie-
teellisen järkevyyden EU-tasolla: ”Both normative and positive analyses argue for 
decentralisation of such (personal) income support policies”.7 Maatalouspolitiikkaa 
tarkasteltaessa aiemmin esiteltyjen lisäarvokriteerien (vaikuttavuuden, tehokkuu-
den ja synergian) kautta, eivät useimmat tutkijat löydä sen jatkolle nykymuodossa 
juuri muita perusteita kuin historian. Se on jo Rooman sopimuksesta asti perusso-
pimusten mukainen politiikka-ala ja kuuluu unionin yksinomaiseen kompetens-
siin.8

Suuremman osuuden siirtäminen kansalliselle tasolle asettaisi maatalouden tu-
kemiseen sijoitetut varat selkeämmin samalle viivalle ja vertailun kohteeksi mui-
den julkisten menojen kanssa. MTK:n vaikutusvalta ja lobbaustaidot ovat Suomes-
sa vertaansa vailla, mutta joissakin jäsenmaissa pienen eturyhmän on vaikeampi 
lobata kansallisella tasolla kuin EU-tasolla yhdistetyin voimin. Pitkät seitsemän 
vuoden rahoituskaudet tuovat alalle myös toivottavaa ennakoitavuutta. Näistä 
syistä alan etujärjestöt vastustavat edes osittaista kansallistamista yhtä lujasti 
kuin aikanaan liittymistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Uudelleen kansallista-
minen saattaisi asettaa paineita tukikilpailuun, mutta miksei unionin kilpailusään-
töjä voitaisi soveltaa myös maatalouden saralla?

Maataloutta tullaan joka tapauksessa tukemaan muodossa tai toisessa myös 
tulevaisuudessa. Kyse on lähinnä siitä onko nykyinen tai yksikään komission eh-
dottamista malleista paras vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin ja tekemään sen 
kustannustehokkaasti.9 Käytännössä kaikki tutkimukset tukevat EU:n maatalous-
politiikan radikaalia muutosta, mutta poliittiset realiteetit torppaavat muutokset 
vuosikymmenestä toiseen. Yhteisömielisten federalistien on hyvä myös huomata, 

6 U/40 2011 vp.
7 A study on EU Spending Commissioned by the European Commission, Directorate General for Budget
ECORYS Nederland BV. Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), s. 171.
8 Ibid., s. 150–171.
9 Zahrnt, Valentin. 2011. A Guide to Cap Reform Politics: Issues, Positions and Dynamics. European Centre for International Political 
Economy, Ecipe Working Paper No. 03/2011.
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että samalla kun uudelleen kansallistettu maatalouspolitiikka kenties vapauttaisi 
unionin varoja tuottavampaan käyttöön, vähentäisi se komissiolta erään erittäin 
tärkeän työkalun, jonka rahahanoja säätelemällä useita jäsenmaita on unionin his-
torian aikana ostettu hankalien ratkaisujen kannalle.

Aluepolitiikka
Aluepolitiikka vie unionin budjetista maatalouden lisäksi toisen leijonanosan. Lis-
sabonin sopimus mainitsee alueellisen koheesion unionin keskeisenä tavoitteena 
ja solidaarisuuden nimissä on selvää, että jonkinlainen unionitason koheesiopoli-
tiikka on välttämätöntä jäsenmaiden eri alueiden erojen tasaamiksi. Näytöt alue-
politiikan tehosta ovat kuitenkin varsin kirjavia. 

Komission mukaan se on nostanut köyhimpien alueiden BKT:ta 66 prosentista 
71 prosenttiin EU25-maiden keskiarvosta vuosien 2000 ja 2006 välillä. Komission 
mukaan aluepolitiikka on luonut samalla 1,4 miljoonaa työpaikkaa. Eduskunnan 
suuren valiokunnan seminaariin 2010 kutsuttu budjettia vuosikymmenen tutkinut 
huippuekonomisti Iain Begg kuitenkin summaa löytämänsä tutkimuksen tulokset: 
“yes, it works”; “there is no effect whatsoever”; tai “maybe it works”. Eli jossakin siitä 
on ollut kiistatonta hyötyä ja toisaalla vaikutus on pikemminkin päinvastainen.10

Mutta onko EU:n kautta kulkeva koheesiopolitiikka rikkaampien maiden alueilla 
välttämätöntä, on toinen kysymys. Siitä esimerkkinä kaksi on paradoksia: Netto-
maksaja Iso-Britannian eri alueiden saamista rakennerahastotuista 97 prosenttia 
on käytännössä alueen omien veronmaksajien maksamaa, joten eri alueiden vä-
lisen tasauksen sijaan politiikka kohdistuu lähinnä alueiden sisäiseen yksilöiden 
väliseen uudelleenjakoon. Toinen paradoksi on seuraava: Belgian Hainautilla ja 
Espanjan Galicialla on sama henkilöä kohden laskettu BKT, mutta Hainaut maksaa 
EU:lle 388 ja Galicia saa 949 euroa. Tähän syynä se, että rakennerahastotulo mää-
räytyy alueen tulojen ja maksuosuus taas koko maan BKT:n mukaan.11 Tuottaako 
puntien kierrätys Brysselin kautta erityistä lisäarvoa? Miltä tämä tuntuu hainauti-
laisista, jos he sattuvat lukemaan edellä mainitun vertailun? 

Perussopimusten ja lähentymisen näkökulmasta katsottuna tulevaisuuden alue-
politiikka voisikin kohdistua vain uusien jäsenmaiden vähävaraisimmille alueille 
eli tasaisi unionin köyhimpien ja rikkaimpien alueiden eroja. Näin ovat linjanneet 
nettomaksajat Ruotsi, Hollanti ja Iso-Britannia omissa vastauksissaan vuoden 
2008 budjettikonsultaatioon.12 Tämä on kuitenkin poliittisesti tulenarka aihe. Yh-
teisvaluutan natistessa liitoksissaan tasaustarpeita ja -mahdollisuuksia erityisesti 
Euroalueen sisällä tulisi pohtia vakavasti. EU:n myötä useassa jäsenvaltiossa uut-
ta valtaa ja itsenäisyyttä saaneet ja unionia liittolaisenaan pitävät paikallistason 
edunvalvojat kuten maakuntien liitot haluavat välttää tällaisen kehityksen kaikin 
tavoin: Unionin aluepolitiikka on ennustettavampaa kuin pääkaupungeissa vaa-
lisyklin mukaan muuttuvat ohjelmat. Samalla sen tehokkuus jää helposti toisar-
voiseksi.

10 Kts. mm. Begg, Iain. The Future of Cohesion Policy in Richer Regions, European Institute LSE, DG Regio Working Papers 03/2009.
11 Indhira Santos, Is structural spending on solid foundations? Bruegel Policy Brief 2/2008, ladattavissa: http://www.bruegel.org/ 
publications/show/publication/is-structural-spending-on-solid-foundations.html.
12 http://ec.europa.eu/budget/reform2008/issues/read_en.htm.
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Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston projekteihin käyte-
tyistä varoista puolet tulee Suomessa valtiolta ja kunnilta. Tiukkoina aikoina olisi 
muistettava myös se, että vuositasolla jopa puolen miljardin panostukset EU:lta 
vaativat samanlaisen potin kansallisista kirstuista. Hiljattain Helsingin Sanomissa 
julkaistussa yliössä kysyttiin, miksei rakennerahastojen käytöstä kiistellä? Kirjoit-
taja esitti kaksi varteenotettavaa vastausta: Ensinnäkin rahastojen olemassaoloa ei 
mainosteta, jotta ne hallitusvaltaa käyttävät puolueet voivat helpommin jakaa ne 
omille kannatusalueilleen. Toiseksi kukaan ei usko niillä saatavan aikaan mitään 
erityisen merkityksellistä.13

Tulevaisuuden aluepolitiikka
Aluepolitiikalla on varmasti sijansa tulevaisuuden budjetissa, mutta se vaatii ko-
heesiopolitiikan selvitysmiehenä toimineen Fabrizio Barcan neuvojen noudat-
tamista: sekalaisten tavoitteiden sillisalaatin sijaan on keskityttävä esimerkiksi 
muutamaan selkeästi määriteltävään tavoitteeseen ja luotava niille kunnolliset 
arviointivälineet. Tällainen ajatus välittyykin komission syksyllä 2010 antamasta 
aluepolitiikan tiedonannosta. Miten se muuttuu käytännön toimiksi, on toinen ky-
symys. 

Aluepolitiikan tulisi osaltaan noudattaa EU2020 -strategian linjoja eli keskittyä 
kasvuun ja lisäarvoon. Tulevaisuudessa aluepolitiikkaakin olisi lähestyttävä tuo-
toskeskeisesti valvoen ja palkiten parhaiten suoriutuvat ohjelmat. Rahojen mah-
dollisimman nopean tuhlaamisen sijaan on keskityttävä muutamiin selkeisiin 
alueellisiin tavoitteisiin joiden edistymistä kyetään myös mittaamaan. Huonosti ta-
voitteisiinsa yltävien ohjelmien resursseja on voitava jakaa joustavasti uudelleen.

Yritysten saaminen entistä paremmin mukaan on erittäin tärkeää alueellisen 
lähentymisen ja kasvun maksimoimiseksi. JEREMIE-aloitteella on yhteensä 6 mil-
jardia euroa käytettävissään pk-yritysten rahoittamiseen. Kuitenkin Business Eu-
ropen esittämän arvion mukaan tästä summasta vain 300 miljoonaa on löytänyt 
tiensä vastaanottajille asti.

Aluepolitiikan osalta komissio ehdottaa uudenlaisten aluekategorioiden luo-
mista. Rakennemuutosalueiden (Transition regions) statuksen saavat alueet, joi-
den henkilöä kohden laskettu BKT on 75–90 prosenttia verrattuna kaikkien EU-
maiden keskiarvoon. Näille alueille lienee järkevää säilyttää jonkintasoista tukea, 
mutta yli 90 prosenttiin yltäville alueille maksettavien tukia on vaikea perustella 
läheisyysperiaatteen näkökulmasta. Erityisesti kun monilla tuilla ei ole mitään eri-
tyistä EU-ulottuvuutta. Maksujen hoitaminen kansallisesta budjetista kansallisil-
le vastaanottajille olisi vääjäämättä tehokkaampaa. Kiinnostavaa on, että komis-
sio ehdottaa maksimia sille kuinka suuren potin BKT:sta aluetuet voivat yleensä 
muodostaa. Ehdotettu 2,5 prosentin katto per jäsenmaa tarkoittaa jopa prosentin 
laskua joillekin maille. Lisäksi olisi tulossa 5 prosentin erä, joka jaettaisiin kesken 
kehyskauden tavoitteensa saavuttaneiden alueiden kesken eli palkittaisiin hyvistä 
suorituksista.

Työvoiman liikkuvuus on EU:ssa Yhdysvaltoja alhaisemmalla ja tähän on mon-

13 Näkymättömät miljoonat, Helsingin Sanomat 3.4.2012.
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ta syytä aina kielestä hallinnollisiin esteisiin. Tulevaisuuden nopeasti kehittyvillä 
työmarkkinoilla on työnantajan – ja työn tekijän etu parantaa kysynnän tarjonnan 
kohtaantumista eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Aluepolitiikassa fokusta tulisi 
siirtää entistä tarkemmin työllisyyttä ja taloudellista lisäarvoa tuottaviin tarkoi-
tuksiin ja projekteihin. Euroopan sosiaalirahasto voi tukea aktiivisia toimia lisäten 
mahdollisuuksia koulutukseen tukea kokonaisten alueiden pitkäkestoista raken-
nemuutosta ja sille ollaan korvamerkitsemässä enemmän varoja. Tämä lienee si-
nänsä hyvä asia syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työvoimapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mutta onko kaikilla mailla olemassa asianmukaiset järjestelmät 
varojen tehokkaaksi kanavoimiseksi? Ja niissä maissa missä on, tullaan taas kysy-
mykseen miksi tarkoitukseen tarvitaan EU-varoja?

Enemmän lisäarvoa tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla
Tutkimuksen puiteohjelmien rahoitus on lisääntynyt EU:ssa tasaisesti viime ra-
hoituskehyskausien aikana. Summa on tällä hetkellä yli 50 miljardia. Eurooppa on 
kuitenkin jäljessä kilpailijoitaan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoi-
tuksessa ja kaukana EU2020-strategian 3 prosentin tavoitteesta. Puiteohjelmien 
hallinnon ja käytäntöjen yksinkertaistaminen on osa toimenpiteitä, mutta tarvi-
taan myös lisää rahaa.

Komissio ehdottaa tutkimus, kehitys ja innovaatio-ohjelmien järjestämistä ja 
virtaviivaistamista Horizon2020-otsikon alle, ja että ohjelmat saisivat 80 miljar-
din rahoituksen tulevalle kaudelle. Tämä on puolet enemmän kuin tämänhetkis-
sä kehyksissä, eli komea lisäys. Toinen kysymys on, tekevätkö nämä investoinnit 
itsessään ihmeitä, jos niitä ei kohdenneta puhtaasti tuloksellisuusnäkökulmasta 
ja ilman aluepoliittista suodatinta? Tämä taas puolestaan johtaa useimmiten kas-
vuun vain keskusalueilla ja entisestään leventää kuilua periferian ja metropolien 
välillä. Samalla olisi luonnollisesti parannettava kannustimia, Euroopan todellisen 
ongelman, yksityisen rahoituksen lisäämiseksi. Komission tulisi budjetin ohella 
etsiä uusia innovatiivisia tapoja helpottaa riskipääomien saatavuutta kasvuyrityk-
sille – alkuvaiheen riskipääomien saatavuus on EU:ssa kolmasosan luokkaa Yhdys-
valtojen tasosta.

Verkkojen Eurooppa
Komission arvion mukaan liikenteen puolella tuleva rahoitustarve on 540 miljar-
dia ja energiaverkkojen kohdalla jo 200 miljardia pelkkien siirtoverkkojen osalta. 
On vaikea kuvitella Euroopan vähähiilistä energiatulevaisuutta ilman asianmukai-
sia suurjännitelinjoja, jotka tasapainottavat Välimeren alueen aurinkoenergian ja 
Pohjanmeren tuulipuistot ja pohjoisen biomassatuotannon.  Energiatehokkuuden 
kasvattaminen on yksi EU-politiikan keskeisimmistä haasteista. Samalla on selvä, 
että investointien täytyy lähteä markkinoiden tarpeista ja niiden toimesta. Näin 
kenties tapahtuisikin jos keskityttäisiin vähemmän uuden sääntelyortodoksian 
luomiseen ja enemmän olemassa olevien sisämarkkinalainsäädännön toimeenpa-
noon. 

Komissio ehdottaa Connecting Europen siipien alla liikenteelle 31 miljardia sekä 
energia- ja ICT-investoinneille 9 miljardia kummallekin. Komission hankkeet Eu-
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roopan laajuisen liikenne- ja energiaverkon edistämiseksi (TEN-hankkeet) niin 
syntyvät ensisijassa julkisen ja yksityisen yhteistyönä ja Euroopan investointipan-
kin lainoituksen kautta. Kun komission esityksessä on varattu Connecting Euro-
pe Energia-osiolle kehysten ensimmäisenä vuonna 973 miljoonaa ja kolme vuotta 
myöhemmin 1173 miljoonaa, voi tikapuumatematiikalla laskea montako putkea 
tai kaapelia tuolla saadaan vuositasolla aikaiseksi. Esimerkiksi Suomen ja Viron 
välille tehtävä Estlink2-sähköyhteys maksaa yksinään noin 300 miljoonaa euroa.

Komissio ehdottaa koulutuksen, kulttuurin ja nuoriso-ohjelmien yhdistämistä 
yhden katon alle ja niille noin 17 miljardia rahoitusta. Unionille globaalina toimi-
jana on suunnattu 70 miljardia. Esimerkki jäsenmaiden toimintaa täydentävistä ja 
tehostavista toimista voisi olla hiljattain perustetun EU:n ulkosuhdepalvelu, jolla 
on sekä toiminnan koordinaatiota ja resurssien käyttöä tehostava vaikutus, sikä-
li kun kansallisia diplomaattikoneistoja suhteessa kevennetään. On myönnettävä, 
että toistaiseksi EU:n toiminta ei ole ottanut tarvittavia askeleita tähän suuntaan, 
mutta yleisesti ottaen on vahingollista, jos näennäiset säästöt hallinnosta muuttu-
vat toiminnan tehostamisen esteeksi. 

Oikeusasioihin ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat kansalaisten tun-
noista kertovan Eurobarometrin mukaan asioita, joissa EU:lla on selkeästi enem-
män annettavaa. Esimerkiksi suomalaisten enemmistö (54 prosenttia) ajattelee, 
että EU:lla tulee olla yhteinen ulkopolitiikka, jotta se olisi uskottava toimija maa-
ilmanpolitiikassa.14  Maahanmuuttoon liittyvät haasteet ovat myös selkeästi kysy-
myksiä, joiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Koherentti eurooppalainen lähes-
tymistapa hyödyttäisi kaikkia jäsenmaita. Mutta vaikka kansalaisuus-pääotsikon 
alla olevat turvallisuus, kansanterveys-, kuluttaja- ja kulttuuriohjelmien resurssit 
kasvavat komission ehdotuksessa 50 prosenttia, niin niiden osuus jää silti alle kah-
den prosentin luokkaan koko budjetista. Ulkosuhteisiin liittyvä osuus kasvaa myös 
25 prosenttia viime kehyksistä, mutta erityisesti jos aiemmin budjetin ulkopuoli-
sia rahastoja siirretään takaisin sen sisälle.

Kaiken kaikkiaan useat komission ehdotukset ovat rohkeita ja kannatettavia ja 
parantaisivat tilannetta huomattavasti nykyisiin kehyksiin verrattuna. Jos budjet-
tia hahmoteltaisiin ilman menneisyyden taakkaa, voisi se näyttää hyvin erilaiselta 
kuin nyt ja mitä komissio on ehdottanut.

EU:n budjettipolitiikka testiin
EU-budjetin suurimmat kohteet tulee asettaa testiin suhteessa alussa esiteltyihin 
kriteereihin eli läheisyys, suhteellisuus, arvonlisäys suhteessa kansalliseen toi-
mintaan ja vastine rahalle. Suositeltavaa olisi tarkastella keskeisiä politiikka-aloja 
eurooppalaisuuden kautta eli ovatko ne aidosti koko maanosan yhteisiä julkis-
hyödykkeitä ja tuottavat sillä tasolla lisäarvoa. 

Alla oleva taulukko antaa suuntaa miten budjetin suurimmat summat nielevät 
politiikat pärjäävät pakollisten ja suositeltavien kriteerien testissä suhteessa tiede 
tau infrastruktuuripanostuksiin: suhteessa niihin käytettyihin varoihin, maatalous 
ja alue- ja rakennepolitiikka pärjäävät testissä huonosti.

14 Haavisto, Ilkka. EU vai ei? EVA:n arvo- ja asennetutkimus 2012. Ladattavissa:  http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2012/03/EU-VAI-EI.pdf.
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Eri politiikka-alojen testi pakollisten ja suositeltavien kriteerien valossa

 
YMP  Koheesio TKI TEN

Läheisyys
”vain jos unionin 
toiminta tehok-
kaampaa”

Ei: yhteismarkki-
nat voidaan muil-
lakin sektoreilla 
taata asetuksilla 
ja valtionapu-
säännöillä

Kyllä: rajat ylittä-
vä uudelleenja-
kopolitiikka, jota 
saajat toteut-
tavat. Arviointi 
ja vastuullisuus 
tulisi arvioida 
kriittisesti

Kyllä: suuruuden 
ekonomia, pääl-
lekkäisyyksien 
välttäminen

Kyllä: joskaan ei 
kaikissa tapauk-
sissa

 Suhteellisuus
”suhteessa 
perussopimusten 
tavoitteisiin”

Ei: Ei tue reilua 
jakoa sektorin 
sisällä: tukia 
jaetaan ilman ar-
viota tavoitteiden 
saavuttamisesta,  
historiallisin pe-
rustein ja ilman 
tarveharkintaa

Tehokkuutta 
tulisi parantaa 
ja tavoitteita 
vähentää.

Epäselvä: mikä on 
T&K rahoituksen 
oikea taso?

Sisämarkkinoiden 
toimintaa paran-
tava. 

Lisäys kansallisiin 
toimiin

Ei päde: kansal-
linen politiikka 
vain täydentävää

Kyllä: alue-
politiikka on 
tärkeä elementti. 
etenkin uusissa 
jäsenmaissa

Kyllä: toisaalta on 
olemassa vaara, 
että  korvaavat 
olemassa olevia 
sijoituksia.

Kyllä, muttei aina 
varakkaammissa 
jäsenmaissa.

Vastine rahalle Ei: Tehoton ja 
kallis

Heikko: tulokset 
epäselviä

Kyllä: mutta myös 
yksityisen sekto-
rin kannustimia 
muokattava.

Kyllä: skaalaedut

SUOSITELTAVAT KRITEERIT

Eurooppalainen 
julkishyödyke 

Kyllä: maatalous-
maa, maaseudun 
monimuotoisuus 
ja ympäristö ovat 
(eivät vaadi hin-
tatukea tai suoria 
maksuja)

Kyllä: köyhem-
pien alueiden 
kehitys on koko 
unionin intres-
sissä. 

Kyllä: sellaisen 
tutkimuksen osal-
ta, jota markkinat 
eivät muutoin 
hoitaisi.

Kyllä: esimerkiksi 
suurjännitelinjat 
tai valtatiet

Eurooppalainen 
lisäarvo

Sektorin tuotta-
vuus ja yleinen 
merkitys Euroo-
pan taloudelle on 
rajallinen. Ylisuuri 
osuus EU:n bud-
jetista estää muu-
ta toimintaa.

Heikko: köyhem-
pien alueiden 
osalla kyllä, 
mutta tehoton 
panostus varak-
kaampiin aluei-
siin vanhoissa 
jäsenmaissa syö 
investointeja 
muualta.

Kyllä: globaalit 
ympäristö-, ener-
giaongelmat ja 
rakennemuutos-
haasteet.

Kyllä: investoinnit 
palvelevat koko 
maanosan talou-
dellista  kehitystä.

                           
 



ANTTON RÖNNHOLM | BUDJETTI EILISEN VAI HUOMISEN EUROOPALLE?  WWW.SORSAFOUNDATION.FI

14

Seuraavat luvut ovat jo vanhoja vuodelta 2005, mutta kahden jotakuinkin saman 
kokoluokan menoerän vertailu antaa hyvän kuvan rahankäytön suhteista. Kysei-
senä vuonna maatalouteen suunnatut varat koko EU-alueen BKT:sta jakautuivat 
seuraavasti: 0,39 prosenttia kulki unionin budjetin ja 0,16 kansallisten kirstujen 
kautta. Tutkimus ja kehitys saivat Brysselistä 0,04 ja kansallisista budjeteista 0,63 
prosenttia siihen käytetyistä varoista. Keskeisenä erona on, että kaikista maata-
louteen allokoiduista varoista 71 prosenttia tuli siis EU:n budjetista, mutta T&K 
-sektorille menneistä vain 6 prosenttia kulki EU:n kautta. 

Pointtina esitetyssä laskuharjoituksessa on se, että unionin budjetti on liian 
pieni, jotta sen piiristä voitaisiin rahoittaa yhtäkään politiikka-alaa kokonaisuu-
dessaan. Ja jos joku ala on kokonaisuudessaan EU-rahoitteinen, tulisi sen selvitä 
ainakin suhteellisuus, lisäarvo ja muiden kriteereiden testistä ilman yhtään kysy-
mysmerkkiä!

Vaihtoehtoinen esitys
Jos omaksuttaisiin komission esitystä aavistuksen uudistushenkisempi linja, mutta 
kehykset olisi rakennettu samojen otsakkeiden perusteella kuin tällä hetkellä, vaih-
toehtoisen uran mukaan vuonna 2025 budjetti voisi jakautua tasapuolisemmmin 
eri otsakkeiden välillä. Valinnat ovat toki osittain mielivaltaisia, mutta suunta on 
selkeä jos halutaan määrätietoisesti edetä EU2020-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaihtoehtoisessa esityksessä vuoteen 2025 mennessä kilpailukyky olisi lähes 
tuplannut kokonsa ja koheesiopolitiikka laskenut noin neljännekseen eli pienen-
tynyt käsittämään vain selkeästi EU-keskiarvon alittavat alueet.  Luonnonvarojen 
suojelu saisi myös noin neljänneksen ja siitä korvattaisiin vain Euroopan tason jul-
kiset hyödykkeet.

Loppu ¼ jakautuisi turvallisuus- ja oikeusasioiden (kolminkertaiset resurssit), 
unionin ulkosuhdetoiminnan ja pakollisen hallinnon kesken. Kuva on yksinker-
taistus siitä mitä muutokset tarkoittaisivat yksittäisen kansalaisen laskennallisen 
osuuden osalta summan säilyessä samana. Moni olisi varmasti valmis vielä radi-
kaalimpiin muutoksiin.
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EU:n budjetti 2015-2025 Komission esitys ja vaihtoehtoinen toteuma (% EU:n budjettivaroista)15

 
2007–13 2014–20 Vaihtoehto 2020–25

MAKSUSITOUMUKSET/
OTSAKE

Mrd. 
euroa 

% Euroa 
per 
asukas

Mrd. 
Euroa

% Euroa 
per 
asukas

 % Euroa 
per 
asukas

1a. Kilpailukyky 91,5 9,2 24 114,9 15,1 42 24 67

1b. Koheesiopolitiikka 354,8 35,7 100 376 32,8 92 25 70

2a. Maatalous 336,7 33,9 95 281,8 27,5 77 25 70

2b. Maaseudun  
kehittäminen

83,7 8,4 25 101,1 9,8 27

3a. Oikeus- ja sisäasiat 7,6 0,8 2 9,3 1 3 10 28

3b. Kansalaisuus  
(mm. kulttuuri, nuoriso)

4,7 0,5 1 9,2 0,9 3 1 3

4. Ulkosuhteet 
(unioni kv. toimijana)

55,9 5,6 16 70,0 6,8 19 10 28

5. Hallintomenot 56,2 5,7 16 62,6 6,1 17 5 14

6. Kompensaatiot 0,9 0,1 0 ? ? - - -

MAKSUSITOUMUKSET 
YHTEENSÄ

993,6 100,0 280 1025  100 280 100 280

EU-budjetti EU-kansalaista kohden

15 Prosenttiluvut perustuvat tekijän laskelmiin komission esityksen euromääristä.
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Mistä rahat tulevat ja mihin se johtaa?
Menopuolen vaikeiden otsakkeiden lisäksi myös budjetin tulopuolta pidetään lä-
pinäkymättömänä. Esimerkiksi Euroopan parlamentti kritisoi järjestelmää epäde-
mokraattiseksi ja kansalaisia vieraannuttavaksi. Onko tälle perusteita?

Unionin budjetti rahoitetaan käytännössä neljästä lähteestä. Maataloustuottei-
den ja muusta tuonnista kannettujen tullien osuus oli aiemmin tärkeä osa unionin 
tuloja, mutta nykyisellään jäsenmaiden BKTL:n perusteella maksama osuus kattaa 
jo 75 prosenttia koko budjetin tulopuolesta. Loppu neljäsosa koostuu puolestaan 
ensin mainituista tulleista, unionin osuudesta jäsenmaiden arvonlisäverotuloista 
ja muusta silpusta kuten EU-virkamiesten tuloverosta. Lähes 80 prosenttia unio-
nin tuloista tulee siis siirtoina valtiovarainministeriöiltä. Itse kerättyjä varoja on 
vain murto-osa. Nykytilanteessa on valheellista puhua omista varoista vaikka pe-
russopimusten mukaisesti tällaista nimitystä yhä käytetäänkin. 

Kuuluisat jäsenmaksualennukset ansaitsevat myös muutaman rivin. Aikoinaan 
1980-luvun puolivälissä Ison-Britannian jäädessä vähemmälle osalle maatalous-
politiikan tuomista tuloista, Lontoo neuvotteli jäsenmaksualennuksen, joka kulkee 
nimellä ”British Rebate”. Vuonna 2010 jäsenmaksualennus oli 4 miljardia euroa. 
Yksinkertaistettuna Iso-Britannialle korvataan 2/3 sen nettomaksuosuudesta 
(menopuolelle lasketaan sekä BKTL-osuus ja ALV:n perusteella tilitetty EU-osuus) 
ja tämä erotus siirtyy 26 muun jäsenmaan maksettavaksi niiden BKTL-osuuksien 
mukaisesti. 

Vuodesta 2002 lähtien suurimmat nettomaksajat Saksa, Hollanti, Ruotsi ja Itä-
valta saavat laskennallisesta maksuosuudestaan myös 75 prosentin alennuksen eli 
ne maksavat vain neljäsosan briteiltä jääneestä laskusta. Lopun tasaavat siis 22 jäl-
jelle jäävää jäsenmaata. Näiden poikkeuksien lisäksi ALV-tilityksistä on kuluvalle 
rahoituskaudelle säädetty samalle nettomaksajien ryhmälle eritasoisia alennuksia 
ja vielä erikseen vähennykset BKTL-osuudesta vuositasolla sekä Ruotsille (150M) 
että Hollannille (650M). Myös aluepolitiikan tukiin säädettiin joillekin maille eri-
tyiskorotuksia ja tullimaksujen palkkiot toimivat parin sadan miljoonan piilotuki-
na Belgialle ja Alankomaille.

Sekavaa? Täynnä poikkeuksen poikkeuksia? Kyllä. Rahoituspuolen keskeisin 
ongelma on, että jäsenvaltioiden BKTL- ja ALV-osuuksien kattaessa noin 85 pro-
senttia unionin tuloista, mistään perussopimuksen mainitsemista unionin omista 
varoista ei voida aidosti puhua. Näin oli kun tulot todella koostuivat yhteisön itsen-
sä kantamista tulleista, mutta nyt lähes kaikki rahat kulkevat käytännössä valtiova-
rainministeriöiden kautta. 

Ja tämä vuorostaan johtaa keskusteluun nettomaksuasemasta. Monivuotisten 
rahoituskehysten neuvotteluissa jäsenmaan maksuosuus on sidottu tiukasti me-
nopuolen rakenteeseen eli siihen, mitkä politiikkainstrumentit palauttavat maksi-
maalisesti varoja omaan käyttöön. Pääkaupungeissa vahditaan silmä kovana mitä 
viivan alle jää ja jokainen menopuolen uudistus peilataan tätä taustaa vasten: maa-
talouspolitiikkaa ei voi uudistaa, koska Ranska häviäisi siinä jonkin verran, alue-
politiikkaa ei voi tarkastella puhtaasta tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta, sillä 
Puola haluaa omansa. Budjetin kokoa ei voi kasvattaa koska raha ei kuitenkaan 
mene kasvua tuottavaan toimintaan, pohtii saksalainen. Ja EU-veroa ei tule luoda, 
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sillä verotusoikeus on kansallisvaltion suvereniteetin viimeinen ripe, on valtion-
päiden yhteinen viesti.

Komissio ehdottaa uudessa esityksessään nykyisen ALV-varan poistoa joka 
johtaa myös muiden maksulaennusten poistumiseen. Tätä korvaamaan ollaan 
antamassa neljälle suurimmalle nettomaksajalle vuosittaiset kertakorvaukset 
BKTL-perusteiseen maksuun. Eli kunakin vuonna kehysten aikana Saksalle 2,5, 
Iso-Britannialle 3,6; Alankomaille 1,05 miljardia ja Ruotsille 350 miljoonaa euroa. 

Mistä saataisiin unionille omia tulonlähteitä?
Jos nykyinen järjestelmä ruokkii tehotonta varojenkäyttöä ja hedelmätöntä kes-
kustelua siitä mitä kenenkin viivan alle jää, voisiko tilanteen muuttaa keräämällä 
rahat suoraan ilman jäsenmaiden väliintuloa? Ja mistä unioni sitten keräisi itsel-
leen aitoja omia varoja, ja paljonko tulisi jäädä BKTL-pohjaisen tasausmekanismin 
varaan? 

Erilaisia EU-veroja niin alkoholille, tupakalle ja muille haitakkeille tai esimerkik-
si liikennepolttoaineille on haikailtu jo pitkään. Vielä kuulemisessaan ennen nimi-
tystään tuleva budjettikomissaari Lewandowski linjasi, että Eurooppa ei ole valmis 
EU-verolle, se voisi olla tuhoisa EU:n ja sen kansalaisten suhteelle. Komissaarin 
mieli on kuitenkin muuttunut matkan varrella, sillä komissio esitti syksyllä 2010 
budjettitiedonannossaan kuusi eri alustavaa vaihtoehtoa kerätä unionille omia 
varoja: yritysvero, finanssisektorin verot, päästökauppa, lentoliikenteen lisämak-
su, EU-arvonlisävero ja energiavero, joista vain finanssitransaktiovero ja ALV-vara 
päättyivät lopulliseen esitykseen.

EU-yritysvero
Vero vaatisi yhtenäisen veropohjan eli jo kauan komission suunnitelmissa pyöri-
neen CCCTB:n16 läpiviemistä. Tämän jälkeen tältä harmonisoidulta veropohjalta 
kerättäisiin jotakin kohtuullisen alhaista EU-osuutta tai vaihtoehtoisesti kysee-
seen tulisi prosenttiosuus kansallisesti määritetystä yritysverosta. Vaarana on uu-
den verorasitteen synnyttäminen vain yrityksille ilman että olemassa oleva vero-
tus kevenisi. 

Finanssisektorin verot
Rahoitusalan liiketoimien vero tai rahoitusmarkkinavero (Financial Transactions 
tax, FTT) verottaisi rahoitusmarkkinoiden liiketoimia. Jotta veropohja olisi riittä-
vän laaja, tulisi verotettavien liiketoimien listan olla kattava: osakkeet, velkakirjat, 
valuuttakauppa ja johdannaiset.  

Päästökauppa
Osa huutokauppojen tuotoista voitaisiin siirtää EU:n budjettiin ja korvamerkitä 
ilmasto- ja energiatarkoituksiin. Ainakaan aiemmin korvamerkitseminen ei ole 
onnistunut, vaan kaikki unionin tulot olivat kaikkien menojen katteena. Päästö-
kauppa on varsin ailahtelevainen tulonlähde ja siitä kertyvät varat tuntuvat olevan 

16 Common Consolidated Corporate Tax Base.
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käytetty jo useaan kertaan.17 Tämä edellyttäisi ehdottomasti BKTL-pohjaista tasa-
usmekanismia.

Lentoliikenteen lisämaksu
Maksu koskisi rahti- ja matkustajaliikenteen koneita, jotka lähtisivät, olisivat tai 
tulisivat Euroopan ilmatilaan. Maksu olisi konetta kohden eikä siis matkustajiin tai 
polttoaineeseen liittyvä, mutta ottaisi huomioon koneen ympäristöystävällisyyden. 

On vaikea kuvitella miten suurissa taloudellisissa vaikeuksissa painiva sektori 
voisi merkityksellisellä panoksella osallistua unionin talouden rahoittamiseen. 

EU-arvonlisävero
Komissio halusi korvata nykyisen sekavan järjestelmän uudella, joka koostuisi 
kansallisesta ja EU:n osuudesta. Jäsenmaat voisivat päättää kansallisen tason eri 
tuotteille kuten nytkin ja EU-prosentti päätettäisiin omien varojen päätöksen yh-
teydessä. Jäsenmaat keräisivät veron ja tulouttaisivat sen EU:lle. On vaikea ym-
märtää, miten tämä radikaalisti muuttaa nykytilannetta. Tulevaisuudessakin olisi 
helppo määritellä kunkin maan osuus kokonaisrahoituksesta. Entä tilanne vähä-
varaisemmissa jäsenmaissa, joissa suhteellisesti suurempi osuus menee kulutuk-
seen? Osoittautuuko ALV-järjestely regressiiviseksi ja vaatii BKT-pohjaisen lisäta-
sausmekanismin?

EU:n energiavero
Olemassa olevat energian kulutukseen perustuvat verot kuten polttoaineverot voi-
sivat muuttua unionin omiksi tulonlähteiksi. Vaihtoehtoisesti niiden päälle voitai-
siin laittaa unionille tuloutettava hiilidioksidiosuus. Jäsenmaat voisivat kerätä EU-
osuuden lisäksi omia kansallisia veroja. Komissio tuntuu olevan hyvä keksimään 
aloitteita, joilla se edesauttaa EU-kriittisen puolueiden vaalimenestystä: Voi vain 
kuvitella EU-kansalaisen onnea vuonna 2020 bensiiniasemalla, kun kuitti ilmoittaa 
puolet polttoaineen hinnasta olevan veroa ja valtaosan siitä menevän Brysseliin.

Muut verot
On valitettavaa, että komissio ei halunnut etsiä arvonlisäverosta rajat ylittävää 
ulottuvuutta esimerkiksi tutkimalla EU-arvonlisäverotusta internet-kaupalle. Kos-
ka verojärjestelmät ovat luonteeltaan maantieteellisesti rajoitettuja, netissä tehty-
jä hankintoja voi tällä hetkellä niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa tehdä edulli-
simman alv-kannan mukaan tai välttäen verot kokonaan. Kansallisten verottajien 
asemesta EU voisi periä rajat ylittävästä e-kaupasta joko nykyisen alv-minimin eli 
15 prosentin tai EU-maiden keskiarvon eli 20 prosentin mukaan. Se tarjoaisi kau-
pankävijöille selkeän ”one-stop-shopin” ja EU:lle tulopohjan joka tulee vääjäämät-
tä kasvamaan tulevaisuudessa.

17 Kirjoittajan nopean laskelman mukaan riippuen päästöoikeuden hinnasta ja huutokauppatavan määrän prosenttiosuudesta tuotot 
vaihtelisivat 2013 kiintiöillä noin 18 miljardista (60 prosenttia à 15e/t) aina 80 miljardiin euroon asti (100 prosenttia à 40e/t). Eli päästökau-
pan kohdalla puhuttaisiin kuitenkin vain maksimissaan puolesta unionin budjetista. Ympäristöverojen tulisi olla tuloneutraaleja ja ohjaavia 
– toteutuisiko tämä?
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Komission mukaan varat tulee kerätä niin, että ne heijastelevat unionin tavoit-
teita ja sen rajat ylittävää luonnetta. Keruupohjan tulisi olla harmonisoitu ja ke-
ruun tapahtua EU:n toimesta kansallisten budjettien ulkopuolella ilman raskaita 
hallinnollisia käytäntöjä. Sen tulisi olla tasapuolinen vaikutuksiltaan ja ottaa huo-
mioon tietyille aloille kohdistuvat kerrannaisvaikutukset. Komission linjaamat pe-
riaatteet omille varoille ovat kannatettavia, mutta ehdotukset noudattelivat yllä-
tyksettömyydessään vanhoja linjoja.

EU:n verotuksen periaatteiden listaan tulee lisätä kuitenkin muutama jo tuttu 
ajatus: keskeinen edellytys tulee olla kyky kerätä tuloja kaikissa taloustilantees-
sa ja toteuttaa verotuksen kultaista sääntöä matalasta tasosta ja laajasta pohjasta. 
Tämän lisäksi ehdottaisin tulolähteiden arviointiin vielä lisäkriteeriä. Ensinnäkin 
tulopotentiaalin tulisi kasvaa tulevaisuudessa eli EU:n tulee löytää tulonlähde en-
nen kuin kansalliset verokarhut keksivät sitä verottaa: pieneen puroon voi helposti 
tehdä oman myllyn, suuria virtoja ovat kaikki valjastamassa. Toiseksi tulonlähteen 
tulisi heijastaa integraation rajat ylittävää luonnetta niin, että se vastaa haasteisiin, 
joita yhdentyminen itse ja globalisaatio saattavat synnyttää. 

Toteutuvatko EU-verot? 
Komissio ehdottaa nykymuotoisen alv-varan poistamista ja tilalle omaa varaa, jo-
hon sisältyy yleisen alv-kannan piirissä olevia tuotteita. Tämän veron tuoton tulisi 
olla noin 20 miljardia euroa vuositasolla. Muutoksia ehdotetaan myös tullimak-
sujen kantopalkkioon, jonka korkeasta tasosta ovat hyötyneet Alankomaat ja Bel-
gia satamineen. Palkkion alennus toisi lisätuloja noin 4 miljardia euroa.  Finanssi-
sektorilta pyritään keräämään tuloja finanssitransaktioverolla, jonka tuotoksi on 
arvioitu noin 50 miljardia per vuosi. Tästä verosta voisi Barroson mukaan kehit-
tyä globaali malli finanssisektorin verottamiselle. Nettomaksajista Iso-Britannia, 
Ruotsi ja Alankomaat vastustavat ehdotusta ja aiemmin veroa puolustanut Saksan 
valtiovarainministeri Schäublekin on ryhtynyt pitämään sitä epärealistisena. Mi-
nusta tämä tarkoittaa, että idea on käytännössä mennyttä. 

Suomelle moni komission alkuperäisistä ehdotuksista oli ongelmallinen koska 
ne ”kohdistuisivat pitkien sisäisten etäisyyksien, kylmän ilmaston ja energiainten-
siivisen teollisuuden maihin”.18 Suomen omien laskelmien mukaan FTT vähentäisi 
Suomen maksuja vuoden 2012 luvuilla 93 miljoonaa.19 Komission mukaan vuoden 
2020 tasolla vähennys Suomelle olisi jopa 834 miljoonaa ja jäsenmaiden BKTL-
pohjaiset maksut laskisivat puoleen.20 Yksikään vaihtoehdoista ja varsinainen esi-
tys ei tosiaan tunnu uudelta mullistavalta ajatukselta, joka samalla sekä täyttäisi 
aiemmin luetellut komission itsensä asettamat kriteerit että saisi varauksetonta 
kannatusta jäsenmailta, bisnekseltä ja kansalaisilta. Johtuuko tämä sitten komis-
sion kyvyttömyydestä esittää innovatiivisia ratkaisuja vai eikö komissaari olekaan 
muuttanut mieltään? Ehkä hän itse asiassa pitää veroa tarpeettomana, mutta vain 

18 E-kirje 3.11.2010 EU/2010/1602.
19 U40/2011.
20 IP/12/300: The financial transaction tax will reduce Member States’ GNI contributions to the EU budget by 50%, 23/03/2012: http:// 
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/300&type=HTML.
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noudatti Eurooppa-neuvoston pyyntöä vuodelta 200521 esittää ratkaisuja koskien 
omia varoja. 

Ehkä juuri näin on. Kukaan ei aidosti usko EU-veron läpimenoon, mutta sitä 
esittämällä komissio yrittää harhauttaa niin jäsenmaat, parlamentin kuin medi-
an riitelemään ikuisuuskysymyksestä. Samanaikaisesti se koittaa uittaa läpi net-
tomaksajien vastustamia ehdotuksia uusista projektitakuista ja budjetin sisäisten 
siirtojen joustavoittamisesta. 

Budjetin koko
EU:n budjetin koosta on tehty erilaisia hahmotelmia vuosikymmenten aikana. 
McDougalin(1977) raportti arvioi budjetin tarvittavaksi tasoksi ’puolifederaalis-
sa’ 2–2,5, federaatiolle 5–7 tai aina 10 prosenttiin kansantuotteesta, jos puolustus 
otettaisiin mukaan.22 Vuonna 1990 Flores/Zangl povasivat kasvua 1,8 prosent-
tiin, josta kolmasosa olisi varattu maataloudelle.23  Reichenbach (1993) ennusti 2 
prosentin tasoa EMU:n myötä, jossa maatalous ja koheesio söisivät puolet, mutta 
kymmenesosa olisikin ollut varattu velkakriisin myötä ajankohtaiseksi nousseelle 
makrotaloudelliselle stabilisaatiolle. 

Viime vuosien tunnetuin ehdotelma on Centre for European Policy Studies -tut-
kimuslaitoksen johtajan Daniel Grosin ja entisen teollisuuden pääosaston pääjoh-
tajan Stefano Micossin vuonna 2005 julkaisema prosentin eli nykytasoa noudatta-
va ehdotus. Heidän mukaansa maatalouden tulisi saada pyöreä nolla, mutta TKI, 
infra ja koulutus nousisivat 0,375 prosenttiin ja koheesiopolitiikka säilyisi budje-
tissa jotakuinkin nykyisellään eli 0,40 prosentin tasolla BKTL:sta. 

Kuvio: EU-budjetin kehitys 1993–2013

21 Request from the European Council summit of December 2005 to review “all aspects of EU spending, including the Common Agriculture 
Policy, and of resources, including the UK rebate”.
22 Commission of the European Communities. Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration. Florence : 
European University Institute.
23 Flores, Elena; Zangl, Peter. La structure financière de la Communauté face aux défis présents et futurs.
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Iso-Britannian pääministeri David Cameron on hiljattain johtanut kahta koali-
tiota, jotka pyrkivät rajoittamaan budjetin kokoa. Suomi on ollut mukana kummas-
sakin. Ensimmäinen eli kolme suurinta jäsenmaata sekä Hollanti ja Suomi vaativat 
tulevien rahoituskehysten rajoittamista inflaatiotarkistuksiin. Toiseksi syyskuus-
sa 2011 samainen maakoalitio täydennettynä Italialla, Itävallalla ja Ranskalla piti 
komission esityksiä liian korkeina ja nyttemmin vaatinut kaikkien komission esi-
tyksen mukaan budjetin ulkopuolelle jäävien yksiköiden ja rahastojen24 sisällyt-
tämistä rahoituskehykseen. Komissaari Lewandowski on vastannut vaatimukseen 
kysymällä: mistä leikataan?25

Viime vuosien budjetteja käsiteltäessä nettomaksajien kanta kanta on ollut noin 
puolet komission esittämästä kasvusta. Nettomaksajaleirin sisällä on erilaisia ta-
voitteita aina 200 miljardin säästöistä 100 miljardin leikkauksiin, joka lähemmäs 
prosentin luokkaa, joka tarkoittaisi lähes 10 prosentin leikkausta komission esi-
tykseen. Ranskan ja Iso-Britannian kerrotaan myös sopineen, että jos maatalous-
politiikkaan ei kosketa, saa myös brittien jäsenmaksualennus jäädä ennalleen.26 

Valtioneuvoston 2009 julkaistujen EU-linjausten mukaan Suomen rooli netto-
maksajana ei saa vaikuttaa sen toimintaan niin, että ”se suhtautuisi kielteisesti unio-
nin toiminnan kasvattamiseen tai kehittämiseen vain sen takia”.27 Tämä linjaus tun-
tuu hieman ristiriitaiselta edellä mainittujen kantojen kanssa. Toisaalta voidaan 
ajatella, että Suomen näkemys ei ole ohjelmallinen vaan liittyy lähinnä vallitsevaan 
taloustilanteeseen. 

Valtioneuvoston EU-painopisteiden 2010–2011 mukaan ”on otettava huomioon 
ns. uudet haasteet (mm. kilpailukyky- ja innovaatiopolitiikka, oikeus- ja sisäasiat, 
ilmasto- ja energiapolitiikka sekä ulkosuhteet) joiden takia budjetin painopisteitä 
joudutaan tarkistamaan”.28 Mutta mihin suuntaan painopisteitä tarkistetaan, kun 
tasoa tulisi leikata ja yhteenkään otsikkoon ei sovi kajota? Suuri valiokunta näki, 
ettei budjetin tasoa tule merkittävästi kasvattaa. Sen tulee heijastaa vakauttamis-
toimia, joita jäsenvaltiot toteuttavat alijäämän hillitsemiseksi. Leikkaamaan pitäisi 
pystyä kokonaisuutta ajatellen katsomatta sektorikohtaisiin vaikutuksiin.

24 Euroopan kehitysrahasto siirrettäisiin budjetin sisälle ja Avaruusvirasto ESA:n havainnointiohjelma GMES, fuusioenergiahanke ITER, 
Globalisaatiorahasto, Solidaarisuusrahasto jne yhteensä 58,3 mred euroa sisältyisivät kaikki budjettiin.
25 Big-Ticket items raise tensions in budget talks, European Voice 29.3.2012.
26 UK, France and Germany call for ”real terms freeze”, Europolitics 20.12.2010.
27 Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, VNK 16/2009.
28 E-jatkokirje VNEUS2010-00848, 10.12.2010.
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On luonnollista, että jäsenmaiden julkistalouden rahoituskriisi ulottuu myös 
unionin tasolle, mutta samalla olisi muistettava kaksi asiaa. Ajatus lisäarvosta pe-
rustuu nimenomaisesti haluun ensi määritellä unionin hoitamat politiikat ja vasta 
sen jälkeen määritellä niille tarvittava rahoitustaso. Toisin sanoen jos ulkosuhde-
palvelun toiminnalla jollakin aikavälillä voitaisiin säästää kansallisissa budjeteissa 
tuplasti se, mitä se vaatii resursseja EU:n budjetista, ei liene järkevää ripustautua 
mihinkään tiettyyn prosenttilukuun. Yhteinen huoli lienee julkistaloudesta koko-
naisuutena, käsittäen niin kansallisen kuin EU-tason. 

Miten EU-budjetista päätetään?
Lissabonin sopimus virallisti vähintään viisivuotiset rahoituskehykset. Unionin 
monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään ’erityistä lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen’ eli neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti saatuaan Euroopan par-
lamentin kaikkien jäsentensä enemmistöllä antaman hyväksynnän.29 Jos sopua ei 
saada, jatketaan edellisen rahoituskehyskauden viimeisen vuoden (tässä tapauk-
sessa 2013) enimmäismäärillä, mutta rahan käyttöön liittyvät ohjelmat eivät jatku 
ilman erillistä päätöstä lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja hallintome-
noja.

Jäsenmaat  ja parlamentti pyrkivät vaikuttamaan komissioon jo ennen sen viral-
lisen esityksen antamista. Euroopan parlamentti perusti tarkoitusta varten oman 
määräaikaisen SURE-valiokunnan, joka linjasi parlamentin poliittiset painopisteet 
kaudelle 2013–2020. Komission annettua esityksensä yleisten asioiden neuvosto 
valmistelee Eurooppa-neuvostolle neuvottelulaatikkoa, jossa linjataan keskeisim-
mät rahoituskehysratkaisut, jotka vaikuttavat summiin ja varojen jakautumiseen 
jäsenmaiden välillä. Parlamentti ottaa kantaa tähän Eurooppa-neuvoston päätök-
seen täysistunnossa. 

Eurooppa-neuvoston yhteisymmärryksen pohjalta viimeisellään rahoituskehys-
pakettiin liittyvät teknisemmät osat, kuten rahoituskehysasetus, rahoituskehys-
päätös, päätökset omista varoista, toimielinten välinen sopimus sekä sektorilain-
säädäntö. Yleisten asioiden neuvosto hyväksyy rahoituskehysasetuksen ja tämän 
jälkeen parlamentti päättää sen hyväksymisestä talousarviovaliokunnan lausun-
non perusteella. Omia varoja koskevien päätösten osalta EP:tä kuullaan. Käytän-
nössä jokaisella jäsenmaalla ja EP:lla on veto-oikeus rahoituskehysten hyväksymi-
seen.

…ja miten se tulisi hoitaa? 
Tällä hetkellä siis ensin päätetään absoluuttinen katto unionin budjetille rahoitus-
kehysten muodossa. Tämän jälkeen jyvitetään kokonaispotti käytännössä 1970-lu-
vulla ja sitä ennen syntyneiden prioriteettien mukaan rahoituskauden kullekin 
vuodelle. 

Mitä jos tulevaisuudessa entuudestaan päätetyn menokaton sijaan määriteltäi-
siinkin ensin selkeästi asiat, jotka tulisi hoitaa unionin tasolla ja asiat jotka jää-
vät jäsenmaiden yksinomaiseen huomaan? Unioni hoitaisi vain sellaista, josta on 

29 312 artikla (2).
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selkeästi lisäarvoa koko Euroopan tasolla. Kenties unioni hoitaisi vain Euroopan 
tason julkisia hyödykkeitä. Tarpeellisten toimenpiteiden ynnäämisestä saataisiin 
sitten tietty summa, joka sijoittuisi yli tai alle nykyisen noin prosentin tason.

Suomen kannan mukaan budjetissa tulisi luopua kaikista maksuhelpotuksista ja 
alv-pohjaisesta varasta. Nähdään myös mahdollisena selvittää uuden oman varan 
luomista, jos se tapahtuu kokonaisrahoitusta lisäämättä.30 Suomen mukaan rahoi-
tuskehyksistä päätettäessä tulisi siirtyä ”aitoon kehysbudjetointiin, jossa jäsenmaat 
antavat unionin käyttöön ennalta sovitun rahoituksen … Jäsenmaiden maksuaseman 
tulisi heijastaa varallisuustasoa ilman yksittäisiä jäsenmaita koskevia poikkeusrat-
kaisuja.” Suomi näkee mahdollisena asettaa nettomaksuille katon, joka voisi olla 
0,4 prosenttia kansantuotteesta.31

Näin voitaisiin toimia jos jokaisen maan nettomaksu määriteltäisiin en-
sin pitävästi suhteessa varallisuustasoon ottamatta huomioon menopuolta 
millään tavalla. Vasta tämän jälkeen siirryttäisiin arvioimaan taloudellisia 
prioriteetteja niiden tuottaman aidon lisäarvon mukaan. Näistä neuvotte-
luista selviäisivät siis vain tehokkaimmat ja parhaimmat politiikat, eivät ne 
jotka eniten kierrättävät rahaa takaisin tiettyjen jäsenmaiden tai eturyhmi-
en taskuihin. Brysseliläinen think tank Bruegel on ehdottanut mallia, jossa yksi-
mielistä tukea nauttivat politiikat julistettaisiin EU-tason julkisiksi hyödykkeiksi ja 
ne maksettaisiin yhdessä samassa suhteessa BKTL:oon. Loppu jäisi soviteltavaksi 
nettomaksu-huutokaupassa.  

Vastuullisuus ja vastuuvapaus
Budjetin tulopuolen ollessa erittäin vaikeaselkoinen on eurokansalaisten lä-
hes mahdotonta ymmärtää, että jokainen meistä osallistuu unionin rahoitukseen 
lähes 300 eurolla vuosittain. Tästä syystä me emme myöskään osaa vaatia tar-
kempaa varojen hoitoa ja demokraattista vastuullisuutta niiden käytössä. Toiseksi 
EU:lle asetetut tavoitteet ovat maailmaa syleileviä ja moninaisia eikä saavuttamis-
ta voida mitata kovin helposti. Varsin yleisellä tasolla olevista tavoitteista on toki 
helpompi raportoida, mutta niiden saavuttamisesta tai saavuttamatta jättämisestä 
ei voi asettaa ketään vastuuseen. 

Kolmanneksi on merkittävää huomata, että suurin osa varojen hallinnoinista 
suoritetaan kansallisten viranomaisten ja tahojen toimesta, jotka ole vastuussa EU-
tasolla. Komissiolla tai tilintarkastuomioistuimella ei ole valtaa tai mahdollisuuk-
sia valvoa kansallisia tahoja ja tästä syystä ne  pyrkivät lähinnä varmistamaan, että 
varat on käytetty sääntöjenmukaisesti ja ilman virheitä tai petoksia. Itseasiassa 
kukaan ei voi vaatia vaatia tai arvioida kansallisesti käytetyistä varoista saatavaa 
lisäarvoa. Harva maa suostuu mitenkään avaamaan esimerkiksi aluepolitiikkaan 
käytettyjä varoja tai toimittaamaan niistä selvityksiä. Jäsenmaista vain muutama 
(mukaan lukien Iso-Britannia, Ruotsi ja Hollanti) edistävät läpinäkyvyyttä omassa 
varojen käytössään. Vuoden 2010 tilien osalta Euroopan parlamentissa oli haluk-
kuutta olla myöntämättä komissiolle vastuuvapautta, jollei jäsenmailta saada si-

30 Suomen hallituksen kannanotto komission tiedonantoon ”Uudistettu talousarvio muuttuvassa Euroopassa, Julkinen kuulemisasiakirja 
vuosina 2008–2009 suoritettavasta EU:n talousarvion tarkastelusta”, SEC(2007) 1188 lopullinen, Bryssel 12.9.2007.
31 Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, VNK 16/2009.
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toumusta läpinäkyvyyden lisäämiseen varainkäytössä.32

 Suomessa valtion varojen käyttöä valvoo viimekädessä eduskunnan tarkastus-
valiokunta, joka käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat valtion tilin-
päätöskertomuksen, Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakertomuksen ja 
eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset. Näin ollen kaikki varo-
jenkäyttö on tämän demokraattisen kontrollin piirissä. EU:ssa on mannermaiseen 
tyyliin tilintarkastustuomioistuin, joka ei varsinaisesti ole tuomioistuin, mutta 
suorittaa samaa tehtävää. 

Tilintarkastustuomioistuin antaa parlamentille ja neuvostolle vuosittain tilin-
tarkastuskertomuksen edeltävältä varainhoitovuodelta. Parlamentti päättää ti-
lintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella hyväksyykö se tavan, jolla 
komissio on toteuttanut talousarvion. Mutta merkittävä puute nykytilanteessa on, 
että kun tilintarkastustuomioistuimen työ koskee enimmäkseen varoja, joista ko-
missio on vastuussa, kansalliset viranomaiset hallinnoivat käytännössä 80:tä pro-
senttia tuloista ja menoista.33

Tilanteeseen tulisi saada muutos. Yhtä mallia on esittänyt tilitarkastustuimois-
tumen rakennepolitiikkojen tarkastusjohtaja Gabriele Cipriani. Hänen mukaansa 
hallinnointivelvollisuudet delegoitaisiin kansallisille tahoille ennalta määrättyjen 
tavoitteiden perusteella ja jokaiselle varoja hallinnoimaan pyrkivälle elimelle suo-
ritettaisiin ennalta ”stressitesti” joka määrittelisi niiden kyvyn tehokkaasti toteut-
taa ja hallinnoida ohjelmia. Tässä tapauksessa komissio olisi vastuussa Euroopan 
parlamentille, ei pelkästään varojen käytön säännönmukaisuudesta, vaan asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamisesta ja unionin ohjelmien roolista ja lisäarvosta nii-
den saavuttamisessa. Tämä antaisi vastuuvapausmenettelylle sille kuuluvan arvon 
ja merkityksen ja tarjoaisi mahdollisuuksia aidoille parannuksille.34

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Ehkä tulevaisuutta voi havainnollistaa rahoituskehyksistä kaudelle 2007–2013 
käytyjen neuvottelujen kautta. Vuoden 2004 komission alkuperäisessä ehdotuk-
sessa maatalousmenot ja suorat tuet, maaseudun kehittäminen ja ympäristö-otsi-
kolle oli varattu 400 miljardia euroa. Euroopan parlamentin näkemys oli 392 mil-
jardia ja neuvoston kanta ja lopullinen summa kesällä 2006 oli 371 miljardia eli 93 
prosenttia alkuperäisestä ehdotuksesta.  

Komissio esitti koulutus-, tutkimus-, kilpailukyky- ja innovointi-, energia- ja lii-
kenneverkkopolitiikkaan sekä sosiaalipoliittinen ohjelmaan 121,7 miljardia euroa. 
Summa supistui parlamentissa 110,6 ja neuvostossa 72 miljardiin euroon. Loppu-
tulos instituutioiden välisistä neuvotteluista oli 74,1 miljardia eli siis 61 prosenttia 
ehdotetusta. Lyhyesti sanottuna: maatalous jyrää neuvotteluissa. Edellisessä esi-
merkissä on otettava huomioon, että ko. ajankohtana maatalousmenot kuuluivat 
pakollisina menoina neuvoston yksinomaiseen toimivaltaan ja Lissabonin sopi-
muksen myötä EP pääsee vaikuttamaan koko budjettiin. Mutta vaikuttaako se? 

32 ”MEPs urged not to approve EUs accounts for 2010”, European Voice 22.3.2012.
33 http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_fi.htm.
34 Kts tarkempi kuvaus esityksistä: Cipriani, Gabriele. The EU Budget: Responsibility without accountability?, CEPS 2010: http://www.ceps.
eu/book/eu-budget-responsibility-without-accountability.
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Jos budjetin absoluuttinen koko pysyy ennallaan tai laskee, ”eurooppalaisen ää-
nestäjän ääntä suoraan edustavasta” parlamentista ei löydy riittävää enemmistöä 
radikaalisti kajoamaan vallitsevaan tilanteeseen. Budjettiraportoori Reimer Böge 
on entinen Euroopan nuorten viljelijöiden ja EP:n budjettikomitean puheenjohtaja 
ja tuntuu vaikealta uskoa, että hänen johdollaan tehtäisiin mittavia muutoksia. Jos 
päädyttäisiin EU-tason verojen luomiseen, on myös kiinnostavaa pohtia pystyisikö 
demokraattista legitimiteettiään mainostava parlamentti markkinoimaan moiset 
verot EU-kansalaisille?

Tilanne on toki muuttunut edellisten rahoituskehysten sopimisesta monella 
tavalla. Saksaa hallitsee nyt kristillisdemokraattien ja liberaalien hallitus entisen 
suuren koalition sijaan. Liberaalidemokraatit ovat kunnostuneet jo Kreikka-avun 
kohdalla voimakkaasti suuren yleisön suosiota tavoittelevilla mielipiteillä ja myös 
entistä heikompi Merkel näkee Saksan nettomaksun entistä suurempana ongelma-
na. Saksassa vaikuttaa uusi poliittinen sukupolvi, jonka mukaan toisen maailman-
sodan sotakorvaukset muulle Euroopalle alkavat olla nyt maksettu. 

Ranskassa aiemmin Sarkozy ja nyt Hollande puolustavat äänestäjille tärkeää 
ranskalaista maataloutta. Tämä siitä huolimatta, että Pariisissa paikallinen valtio-
varainministeriö haluaisikin, että Ranskan muuttunut tilanne heijastuisi myös sen 
kantoihin maatalouspolitiikkaan. Iso-Britannian hallituksessa EU-mieliset liberaa-
lidemokraatit tuskin kykenevät kokoaan suurempaan vaikuttavuuteen Lontoon 
neuvotellessa rahoituskehysten lopullista muotoa. Tämä antaa Cameronille vapau-
den määritellä maan linja vapaasti. Tai siis sen mukaan mitä brittien keltainen leh-
distö on päättänyt.  

Kysymys Suomelle on, missä suhteessa linjatut prioriteetit ovat keskenään? 
Onko tärkeämpää jäädyttää kehykset vuoden 2013 tasolle, välttää mahdolliset 360 
miljoonan ylitykset kansallisissa kehyksissä 2014–15 ja tehostaa varojen käyttöä? 
Tämä kaikki sillä uhalla, että erityissuojeluksessa olevat maaseudun kehittämisra-
hoitus ja Pohjois- ja Itä-Suomen erityisolosuhteet kärsivät? Vai juuri päinvastoin? 
Oheisen kuvion suorat lainaukset hallituksen U-kirjeistä antavat kuvan minkälai-
nen toiveiden tynnyri unioni ja sen rahoitus on.
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Lissabonin sopimuksen mukaan edellisen rahoituskauden viimeinen vuosi 

(2013) toimii vertailutasona, jos sopimusta uusista kehyksistä ei saada aikaan. Eli 
kunnes sopimus syntyy, komissio voi 2014 alkaen käyttää kuukausittain maksi-
missaan saman summan kuin edellisenä vuonna samassa kuussa. Ja jos lopputulos 
neuvotteluista näyttäisi poikkeavan radikaalisti vuoden 2013 tasosta, voi yksittäi-
nen jäsenmaa estää päätöksen ja pakottaa unionin jatkamaan vanhoilla raameilla 
myös vuonna 2014. Asiasta voitaisiin toki päättää myös määräenemmistöpäätök-
sellä, mutta siihen siirtymiseen tarvittaisiin taas Eurooppa-neuvoston yksimieli-
syys. Ja jos nimeltä mainitsemattoman maan pääministerillä on pelissä erittäin 
epäsuosittu jäsenmaksualennus, hän ei varmastikaan lähde joustamaan yksimie-
lisyyden periaatteesta.

Lopuksi
”If the financial policy of the Union is in fact decided in Berlin, its budgetary policy in 
London, its agricultural policy in Paris, its regional policy in Warsaw, its military se-
curity in Washington, its energy supply in Moscow and its future nowhere, then there 
is no more Europe,” – Alain Lamassoure, EP:n budjettivaliokunnan pj
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Muutamaan ydinkohtaan tiivistettynä EU:n tulisi toiminnassaan ja sen rahoituk-
sessa aidosti ryhtyä noudattamaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita: 
”… jotka suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia voidaan tämän 
vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla.”  

Sen painopisteiden tulisi perustua poliittisille arvovalinnoille hetkessä eikä his-
toriallisille perinteille. EU:n ja jäsenmaiden tehtävänjako olisi määriteltävä vai-
kuttavuuden, tehokkuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja synergian mukaan. Eu-
rooppa tarvitsee kasvua ja dynamiikkaa nyt, muutoin 2020-tavoitteille käy kuten 
Lissabonin strategialle. 

Meno- ja tulopuoli olisi eroteltava perustavanlaatuisesti toisistaan ja budjetin 
koko määritettävä tehtävien mukaan, ei toisin päin. Tarvittavien resurssien määrä 
riippuu päätetystä työnjaosta unionin, sen jäsenmaiden ja alueiden välillä. Tilan-
ne, jossa unionille lisätään jatkuvasti tehtäviä, velvoitteita ja päämääriä ja samalla 
pyritään vähentämään käytettävissä olevia varoja, on mahdoton. Yleisesti ottaen 
on pidettävä mielessä, että unionin mahdollisuudet vaikuttaa jäsenmaiden ja sen 
lähialuieiden kehitykseen ovat ensisijaisesti sen kyvyssä säännellä, ei sen taloudel-
lisissa resursseissa. 

Toiminnan arviointiin tulisi käyttää asianmukaisia mittareita ja arviointia olisi 
tilintarkastustuomioistuimen lisäksi hyvä suorittaa muiden riippumattomien ta-
hojen. Unionille tulisi etsiä aitoja omia resursseja vailla ennakkoluuloja ja erityi-
sesti tulevaisuutta silmällä pitäen. Komission esittämien uusien innovatiivisten ra-
hoitusmekanismien luominen antaisi unionin varoille kaivattua uutta vipuvoimaa 
investointeja myös lainarahalla. 

Budjetin korjaaminen on vain yksi askel kohti demokraattisempaa, vaikutta-
vampaa ja tehokkaampaa Euroopan unionia. Budjetissa ei kuitenkaan tapahdu 
muutosta ilman poliittisten prioriteettien muutosta, joskin päätöksentekomeka-
nismeilla voitaisiin ohjata ajattelua oikeille urille. Niiden muuttamiseen komissiol-
la ei ole valtaa. Toimeenpanijana se voi vain yhtyä kahden Ranskan kuninkaan val-
tiovarainministerinä toimineen Dominique Louis’n sanoihin: ”Hoitakaa te minulle 
hyvää politiikkaa, minä hoidan teille tarkan talouden”.35 Jos vanhat merkit pitävät 
paikkaansa, saavat eurokansalaiset vain jälkimmäisen.

35 ”Faites-moi de bonne politique et je vous ferai de bonnes finances.”
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