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Tiivistelmä: EU:n talousarvion menot olivat vuonna 1997 noin 480 miljardia
Suomen markkaa. Se on 1,2 prosenttia jäsenmaiden bruttokansantuotteesta. Talo-
usarvion tuloista kerättiin yli 40 prosenttia ALV-maksuina, noin 40 prosenttia
BKTL-maksuina ja loput tulleina ja maataloustuotteiden tuontimaksuina.

Talousarvion tärkeimmät rahoittajat olivat Saksa, Ranska, Italia ja Englanti. Eni-
ten tuloja EU:n talousarviosta saivat Ranska, Espanja ja Saksa. Suurimmat net-
tomaksajat vuonna 1997 olivat Luxemburg, Hollanti ja Saksa. Suurimmat
nettotulon saajat olivat Irlanti, Kreikka ja Portugali. Suomi oli EU:n nettomaksaja
vuosina 1995 - 1997. Vuonna 1997 Suomen nettomaksu oli 75 markkaa asukasta
kohti.

Asiasanat: Euroopan unioni, talousarvio, Agenda 2000

Abstract: The total expenditure of the budget of EU was 480 billion FMK in
1997. It is 1,2 per cent of the GDP of the member countries. More than 40 per
cent of  the payments to the EU budget was VAT payments and about 40 per cent
of the payments were GNP payments. Customs duties, agricultural duties and
sugar levies accounted 20 percent for the total payments.

The most important contributors to the budget were Germany, France and the
United Kingdom. The most important beneficiaries were France, Spain and Ger-
many. The most important net contributors were Luxembourg, Netherlands and
Germany. The biggest net beneficiaries were Ireland, Greece and Portugal. Fin-
land was net contributor in 1995 - 1997. In the year 1997 the net contribution of
Finland was 75 FMK per capita
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Yhteenveto

EU:n talousarvio on muotoutunut nykyiselleen koko EU:n organisatorisen kehi-
tyksen mukana. Siten vasta vuodesta 1971 lähtien on ollut olemassa se yhtenäinen
talousarvio, jota kutsutaan EU:n yleiseksi talousarvioksi. Kolmella juridisesti
erillään olevalla kokonaisuudella (Euroopan unioni, Euroopan hiili- ja teräsyhtei-
sö sekä Euroopan ydinenergiayhteisö) on yksi yleinen talousarvio.

EU:n talousarvioon sisältyy useita rakennerahastoja. Ne eivät ole itsenäisiä oike-
ushenkilöitä vaan hoitavat komission alaisina osastoina niille säädettyjä tehtäviä.
Rakennerahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto, (ESR, vuodesta 1957), Euroo-
pan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto (EMOTR-O, 1964), Eu-
roopan aluekehitysrahasto (EAKR, 1975), Koheesiorahasto (1993) ja
Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR, 1994).

Talousarvion ulkopuolella ovat Euroopan kehitysrahasto (EKR), Euroopan in-
vestointipankki (EIP) sekä otto- ja antolainaustoiminta. Kun nämä toiminnot ta-
pahtuvat yleisen talousarvion ulkopuolella, niihin ei liity Euroopan parlamentin
kontrollimahdollisuutta.

EU:n talousarviossa menojen ja tulojen painotukset ovat muuttuneet historian
kulussa kulloistenkin poliittisten linjausten mukaan. Myös uudet jäsenvaltiot ovat
aina tuoneet talousarvioon uusia painotuksia.

Kun EU oli kehittynyt maataloustuotteiden yhteismarkkinoiksi ja tulliliitoksi
1960-luvun lopulla, yhteisön ulkorajoilla kerättävät teollisuustuotteiden tullit ja
maataloustuotteiden tuontimaksut alettiin tulouttaa EU:n talousarvioon (nk. tradi-
tionaaliset omat varat). Vuonna 1970 sovittiin periaatteesta, että yhtenäistetystä
arvonlisäveropohjasta enintään yksi prosentti maksetaan EU:n talousarvioon.
Tällä rahoitettiin se osa talousarvion menoista, johon traditionaaliset omat varat
eivät riittäneet. Varsinaisen arvonlisäveropohjaan perustuvan maksun (ALV-
maksun) käyttöönotto kuitenkin viivästyi niin, että ALV-maksu on ollut käytössä
vasta vuodesta 1979 lähtien. Sitä ennen talousarvio tasapainotettiin jäsenmailta
kerätyillä maksuilla, joiden perusteena oli markkinahintainen bruttokansantuote.

Talousarvio oli 1970-luvun lopulta lähtien pysyvässä kriisissä. Ongelmia oli sekä
talousarvion päätöksentekojärjestelmässä että sen tasapainottamisessa. Varsinkin
parlamentin ja neuvoston välillä esiintyi kiistoja siitä, mitä asioita kukin sai talo-
usarvion yhteydessä päättää. Kiistojen takia talousarviot viivästyivät 1980-luvun
puolivälin jälkeen useaan otteeseen niin, että niitä ei saatu hyväksyttyä ennen ky-
seisen varainhoitovuoden alkua.



Tasapainottamisongelmat johtuivat lähinnä siitä, että samalla kun maatalousme-
not edelleen kasvoivat, varsinkin traditionaaliset omat varat kehittyivät alenevaan
suuntaan. Niinpä ALV-maksulle asetettu katto (yksi prosentti yhtenäistetystä ar-
vonlisäveropohjasta) saavutettiin vuonna 1984. Myös uudet jäsenvaltiot, vuonna
1981 liittynyt Kreikka ja vuonna 1986 liittyneet Espanja ja Portugali sekä lisäsi-
vät EU:n nettomenoja että toivat toimintaan uusia painotuksia.

EU:n rahoitusongelmien ratkomiseksi on vuodesta 1988 lähtien käytetty pitkän
ajan rahoitussuunnitelmia. Niistä ensimmäinen, Delors I -pakettina tunnettu ra-
hoitussuunnitelma koski vuosia 1988 - 1992. Seuraava Delors II -paketti koski
vuosia 1993 - 1999. Uusimmassa vuosien 2000 - 2006 rahoitussuunnitelmassa
ovat keskeisellä sijalla EU:n itälaajentuminen ja maatalous- ja rakennerahastouu-
distukset. Suunnitelman laskelmissa on tekninen oletus, että ensimmäinen laajen-
tuminen osuu vuoteen 2002. EU käy jäsenyysneuvotteluja kuuden maan kanssa. Ne
ovat Kypros, Puola, Slovenia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.

Uusin rahoitussuunnitelma koskee nykyistä 15 jäsenvaltion EU:ta. Kuitenkin siihen
sisältyy myös uusien jäsenten liittymistä valmistelevia tukieriä, jotka maksetaan
kokonaan nykyisten jäsenten varoista. Lisäksi rahoitussuunnitelmassa on erikseen
mukana arvio uusien jäsenten vaikutuksesta EU:n menoihin vuosina 2002 - 2006.

Komission mukaan "uusien jäsenvaltioiden liittyminen aiheuttaa nykyisille 15 jä-
senvaltiolle huomattavia ylimääräisiä kustannuksia". Tästä huolimatta komissio
katsoo, että rahoituksesta selvitään nostamatta omille varoille asetettua kattoa, joka
on nyt voimassa olevan Delors II:n mukaan 1,27 prosenttia BKTL:sta vuonna 1999.
Tämä edellytti kuitenkin liikkumavaran tuntuvaa kasvattamista jo vuoden 1999
talousarviossa. Liikkumavara tarkoittaa tässä omien varojen enimmäismäärän ja
todellisten menojen eli maksumäärärahojen erotusta.

EU:n talousarviossa kaikki menot on katettava tuloilla. Kun menojen kokonais-
määrä tiedetään, ensiksi niistä vähennetään sekalaiset tulot. Jäännös kertoo, pal-
jonko menoista on katettava omilla varoilla. Siitä vähennetään ensiksi tullit,
sokeriverot ja maatalousmaksut. Näin saadaan selville, paljonko menoista on ka-
tettava jäsenmailta perittävillä ALV- ja BKTL-maksuilla. Kun ALV-maksujen
taso on määritetty ja saatu kokonaiskertymä selville, loput peritään BKTL-
maksuina jäsenmailta. Vuonna 1997 BKTL-maksu oli 0,469 prosenttia bruttokan-
santulosta. EU:lla ei ole ollut perinteisesti valtiolle kuuluneita tehtäviä kuten
koulutus-, kulttuuri- ja sosiaalipolitiikka, yleinen hallinto ja maanpuolustus. Siten
EU:n talousarvion rooli verrattuna sen jäsenvaltioiden talousarvioihin on vaati-
maton.

EU:n talousarvio on vastannut noin yhtä prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta
bruttokansantuotteesta. Tämän tason se saavutti 1980-luvun puolivälissä. Vuonna



1997 talousarvion loppusumma oli 82 miljardia ecua eli 1,2 prosenttia jäsenmai-
den bruttokansantuotteesta. Loppusumma on 480 miljardia Suomen markkaa.
Siten EU:n talousarvio on vain hieman pienempi kuin Suomen bruttokansantuote
ja noin 2,5-kertainen Suomen valtion menoihin verrattuna.

Kun kokonaismenot on talousarvion laadinnassa selvitetty, jäsenmailta perittävi-
en maksujen määrääminen on sen jälkeen lähinnä matematiikkaa. Mitään neu-
votteluvaraa esimerkiksi maakohtaisiin maksualennuksiin ei ole. Pari maksu-
alennusta on erikseen muissa yhteyksissä sovittu ja niistä on tehty tarkat säädök-
set. Ne on sijoitettu laskentakaavoihin, joiden avulla maksut jaetaan jäsenmaiden
kesken.

Talousarvion tuloista kerättiin vuonna 1997 yli 40 prosenttia ALV-maksuina ja
noin 40 prosenttia BKTL-maksuina. Vuonna 1997 EU:n talousarvion menojen
lisäykset katettiin miltei kokonaisuudessaan BKTL-maksun korotuksella, sillä
muun rahoituksen yhteismäärä pienentyi absoluuttisestikin vuodesta 1996. Tämä
vastaa Delors II -rahoitussuunnitelmaan sisältyvää linjaa, jonka mukaan EU:n
talousarvion rahoitusta siirretään köyhiltä jäsenmailta rikkaille.

Eniten maksuja peritään Saksalta. Se maksoi EU:lle vuonna 1997 noin 21 mrd.
ecua eli 125 mrd. Suomen markkaa. Saksan osuus jäsenmailta kerättävistä va-
roista on 28 prosenttia. Ranskan osuus on 17,5 ja Italian ja Englannin 12 prosent-
tia. Muiden osuudet jäävät alle kymmenen prosentin. Uusimmista jäsenmaista
Ruotsin ja Itävallan kummankin maksuosuus on vajaa kolme prosenttia. Suomen
1,4 prosentin osuus on samaa suuruusluokkaa kuin Portugalin ja Kreikan mak-
suosuudet. Maksujen suuruus vastaa kaikkien jäsenmaiden kohdalla liki pitäen
niiden bruttokansantuotteen osuutta EU:n jäsenmaiden yhteenlasketusta brutto-
kansantuotteesta. Kokonaismaksu jaetaan siis pääpiirteissään jäsenmaiden kan-
santalouksien koon suhteessa.

Eniten tuloja EU:n talousarviosta saivat vuonna 1997 Ranska, Espanja ja Saksa.
Niiden bruttotulot olivat 10 - 12 miljardia ecua (60 - 70 miljardia markkaa). Jos
tulot suhteutetaan maan asukaslukuun, suurimpia tulojen saajia ovat silloin Irlan-
ti, Kreikka ja Portugali.

Kun EU:lta saatavat tulot ja sille maksettavat menot otetaan samanaikaisesti
huomioon, päästään nettomaksuvertailuun. Se vasta kertoo, mikä on maan "ra-
hallinen hyöty" EU:n talousarviosta. Tietoja eri jäsenmaiden EU:lta saamista tu-
loista ei EU:n talousarviossa kuitenkaan esitetä. Tällaiset nettomaksulaskelmat on
koettu yhteisön yhtenäisyyden kannalta pulmallisiksi. Vasta vuonna 1998 komis-
sio julkaisi ensimmäistä kertaa omat maakohtaiset nettomaksulaskelmansa. Sen
sijaan EU:n tilintarkastustuomioistuin on jo pitkään julkaissut raporteissaan myös



tietoja EU:n maksuista jäsenmaihin. Näiden tietojen pohjalta voidaan laatia las-
kelmia maakohtaisista nettomaksuista tai nettotuloista.

Suurin nettomaksaja oli vuonna 1997 Luxemburg. Maan nettomaksu oli lähes
1600 mk asukasta kohti. Luxemburg saa kuitenkin huomattavia tuloja EU:n hal-
lintomenojen muodossa; jos ne otettaisiin huomioon tuloina, maan nettomaksu
pienentyisi oleellisesti. Toiseksi suurin nettomaksaja oli Hollanti, jonka netto-
maksu EU:lle oli lähes 1 000 mk asukasta kohti. Hollanti ohitti tässä vertailussa
nyt Saksan, joka on vuosia ollut EU:n suurin nettomaksaja. Nyt Saksan nettomak-
su oli noin 800 markkaa asukasta kohti.

Suomen nettomaksu oli 75 markkaa asukasta kohti vuonna 19971. Uusista jäsen-
maista Ruotsi oli kolmantena jäsenyysvuotenaan EU:n kolmanneksi suurin net-
tomaksajia (900 mk/asukas) heti Hollannin jälkeen.

EU:n 15 jäsenmaasta 11 oli nettomaksajia ja 4 nettosaajia. Suurin nettosaaja oli
Irlanti, yli 4 000 mk asukasta kohti. Kreikka sai nettona 2 300 mk, Portugali
1 500 mk, Espanja lähes 900 mk. Tanska oli nyt ensimmäistä kertaa nettomaksaja
(noin 30 markkaa/asukas).

Valtioneuvoston tiedotteessa kesällä 1994 Suomen EU-maksuista todettiin seu-
raavaa: "Jäsenmaksuina Suomi maksaa jäsenyyden ensimmäisenä vuonna EU:n
budjettiin 6,6 miljardia markkaa. Suomi saa erilaisin tukina suurin piirtein saman
verran. Myöhempinä vuosina EU:sta saatavien tukien määrä pienenee niin, että
Suomesta tulee budjetissa nettomaksaja". Syksyn 1994 tiedotustoiminnassaan
valtiovarainministeriö ja ulkoasiainministeriö luopuivat tästä muotoilusta ja esit-
tivät päinvastaisia arvioita esimerkiksi 21.9.1994 julkaisemassaan tiedotteessa.

EU:n tilintarkastajien raportista voidaan laskea, että Suomi maksoi EU:lle vuonna
1997 noin 6,6 miljardia markkaa ja sai takaisin 6,2 miljardia markkaa. Siten
Suomen nettomaksu EU:lle oli 0,4 miljardia markkaa. Kolmen ensimmäisen vuo-
den aikana Suomi maksoi EU:lle nettomaksua yhteensä noin 2,5 miljardia mark-
kaa eikä Suomi ole missään vaiheessa ollut nettosaaja EU:lta.

Jatkossakaan Suomi ei ole tulossa EU:ssa nettosaajaksi. Merkittäviä lisämenoja
aiheutuu myös Suomelle Agenda 2000:n sisältämästä EU:n itälaajentumisesta ja
maataloustukijärjestelmän ja rakennerahastojen uudistuksesta.

Komission arvion mukaan uusien jäsenmaiden aiheuttamat lisämenot maksumää-
rärahoina ilmaistuina ovat vuonna 2006 noin 85 miljardia markkaa. Kun otetaan
huomioon uusista jäsenmaista EU:lle tulevat lisätulot (noin 22 mrd. markkaa),

                                             
1 Vuonna 1998 Suomen valtion nettomaksu EU:lle oli yli 400 markkaa asukasta kohti.



itälaajentumisen nettokustannus EU:lle olisi 63 miljardia. markkaa. Kun Suomen
osuus EU:n menoista on noin 1,5 prosenttia, itälaajentuminen aiheuttaisi Suo-
melle lisämenoja kaavamaisesti laskien 1,0 miljardia markkaa vuonna 2006.

Voidaan katsoa myös, että Agenda 2000:n supistukset maatalous- ja rakennera-
hastomenoissa johtuvat tarpeesta rahoittaa EU:n laajentumista itään. EU:n raken-
nerahastomenot ovat vuonna 2006 noin 17 miljardia markkaa pienemmät kuin
vuonna 1999. Suomen osuus rakennerahastotulojen supistumasta on kaavamai-
sesti laskettuna 0,3 miljardia markkaa.

Itälaajentuminen ja maatalous- ja rakennerahastouudistukset heikentäisivät siten
Suomen rahoitusasemaa yhteensä noin 1,3 miljardia markkaa vuonna 2006. Jat-
kossa Suomen maksettavaksi tulee myös uusi muutaman sadan miljoonan markan
maksu vuodessa Euroopan Kehitysrahastoon nk. Lomén sopimuksen rahoittami-
seen. Se mukaan lukien Suomen nettomaksu noussee 2 - 3 miljardin markan tun-
tumaan vuonna 2006. Ja jos Suomi vuoden 1998 tapaan muulloinkin epäonnistuu
EU-rahoituksen hankinnassa, nettomaksu on jatkossa vieläkin suurempi.
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1 Johdanto

Suomen liityttyä EU:n jäseneksi vuonna 1995 Suomen julkinen sektori koki
eräänlaisen muodonmuutoksen. EU:n jäsenenä Suomi on maksanut EU:lle vuo-
sittain ”jäsenmaksua” 6 - 7 miljardia markkaa ja saanut EU:lta rahaa takaisin vä-
hän vähemmän. Ensimmäisinä jäsenyysvuosina vähän yli prosentti Suomen
bruttokansantuotteesta on kierrätetty EU:n kautta. EU:n puolella tässä kierrätyk-
sessä sen talousarvio on avainasemassa. EU:n talousarvio on luettava julkiseen
sektoriin ja sen kautta kiertävän rahan liikkeisiin on perusteltua kohdistaa samat
tehokkuusvaatimukset kuin kansallisiin julkisiin sektoreihin.

EU:n talousarviota ei voida katsoa pohjattomaksi ”rahasäkiksi”, josta rahaa löy-
tyy kaikkiin kuviteltavissa oleviin tarpeisiin. Jokainen EU:lta saatava tukimarkka
on peräisin jäsenvaltioiden kassoista ja jäsenvaltioiden veronmaksajilta. Siten on
kaikkien jäsenmaiden kansallinen etu, että myös EU:n varainkäyttö tapahtuu tiu-
kan valvonnan alaisuudessa.

Siitä huolimatta, että tietoja EU:n talousarviosta on saatavilla nykyisin myös
Suomen kielellä, tietämys näistä kysymyksistä ei näytä levinneen vielä kovinkaan
laajalle. Yleisimpänä kiinnostuksen kohteena ovat tähän saakka olleet Suomen ja
EU:n välisiin rahavirtoihin liittyvät kysymykset: paljonko Suomi maksaa EU:lle,
paljonko saa EU:lta, paljonko itälaajentuminen maksaa Suomelle?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisee tämän keskustelualoitteen vasta-
uksena muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin. Alun perin aineisto on
valmisteltu koulutustilaisuuksia varten.

Osassa 2 käsitellään EU:n talousarvion kehitystä pääpiirteittäin, talousarvion ra-
kennetta ja yleisiä puitteita, sen laadintaperiaatteita sekä EU:n rahoitussuunnitel-
mia. Parhaillaan työstettävää vuosien 2000 - 2006 rahoitussuunnitelmaa mukaan
lukien EU:n itälaajentumisesta aiheutuvat lisämenot käsitellään ja arvioidaan täs-
sä osassa. Agenda 2000:n maatalousosaa koskevat raportin tiedot perustuvat pää-
osin komission alkuperäiseen esitykseen.

Osissa 3 ja 4 esitetään talousarvion menojen ja tulojen rakenne. Osassa 5 verra-
taan EU:n talousarviomenoja jäsenmaiden julkisiin sektoreihin.

Osassa 6 kuvataan Suomen ja EU:n välisiä rahavirtoja vuosina 1995 - 1997 EU:n
tilintarkastajien julkaisemien tietojen valossa.
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2 EU:n talousarvion historiasta

2.1 Useasta talousarviosta EU:n yleiseen talousarvioon

EU ei alun alkaen ollut sellainen yksikkö, jolla olisi voinut olla oma budjetti, ta-
lousarvio2. Pariisin sopimuksessa (1951), jolla perustettiin 25.7.1952 toimintansa
aloittanut Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), ei edes mainita sanaa talousar-
vio. Tämä yhteisö sai alusta asti itselleen varoja yhteisön jäsenvaltioiden ohi.
Alan yritykset olivat ja ovat edelleenkin velvollisia maksamaan sille yrityksen
tuotantoon perustuvia maksuja.

Rooman sopimuksella (1957) EHTYn jäsenvaltiot Belgia, Saksan liittotasavalta,
Ranska, Italia, Luxemburg ja Hollanti julistautuivat 1.1.1958 alkaen Euroopan
talousyhteisöksi (ETY). Samaan aikaan aloitti toimintansa näiden kuuden jäsen-
valtion muodostama Euroopan ydinenergiayhteisö, EURATOM. Näin oli olemas-
sa kolme järjestöä, joista kahden (ETY ja EURATOM) rahoitus jäi riippumaan
jäsenvaltioiden antamista varoista.

Vuosina 1958 - 1968 oli käytössä jo viisi rinnakkaista talousarviota: ETYn talo-
usarvio, EURATOMin toiminnallinen talousarvio ja  tutkimus- ja investointitalo-
usarvio sekä EHTYn hallinnollinen talousarvio. Lisäksi oli vielä EHTYn
toiminnallinen talousarvio. Järjestelmälle oli ominaista rajanveto hallinto- ja toi-
mintamenojen ja siten hallinnollisten ja toiminnallisten talousarvioiden välillä.

Ensimmäinen askel yhtenäisen talousarvion suuntaan oli Brysselissä 8.4.1965
tehty sopimus, jolla EHTY, ETY ja EURATOM yhdistettiin 1.7.1967 alkaen Eu-
roopan yhteisöiksi (EY). Näin tuli mahdolliseksi laatia yksi talousarvio, joka
kattaa näiden kolmen yhteisön kaikki menot. Sen ulkopuolelle jäivät vain EHTYn
toiminnallinen talousarvio ja EURATOMin tutkimustalousarvio. Edellinen jäi
ulkopuolelle, koska EHTYn oikeus kerätä yrityksiltä hiilen ja teräksen tuotantoon
perustuvia maksuja jäi voimaan. Jälkimmäinen jäi ulkopuolelle, koska se rahoi-
tettiin tiettyjen EURATOM-sopimuksessa määritettyjen periaatteiden mukaan.

EY:n yhteisen talousarvion ulkopuolelle jääneet tutkimus- ja investointitalousar-
viot integroitiin mukaan Luxemburgin sopimuksella 21.4.1970. Siten vasta vuo-
desta 1971 lähtien on ollut olemassa se yhtenäinen talousarvio, jota kutsutaan
EU:n yleiseksi talousarvioksi. Tämä tarkoittaa, että kolmella juridisesti erillään
olevalla kokonaisuudella (EU, EHTY ja EURATOM) on yksi yleinen talousarvio.

                                             
2 Daniel Strasser: The Finances of Europe. Luxembourg 1991.
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2.2 Talousarvion yleiset puitteet

2.2.1 Rakennerahastot

EU:n talousarvioon sisältyy useita rahastoja. Ne eivät ole rahoituksellisesti itse-
näisiä oikeushenkilöitä, joiksi rahastot tavallisesti mielletään, vaan hoitavat ko-
mission alaisina osastoina niille säädettyjä tehtäviä. Näitä rakennerahastoja ovat:
- Euroopan sosiaalirahasto, ESR
- Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston, EMOTR:n, ohjausosasto
- Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR
- Koheesiorahasto
- Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline, KOR

Rakennerahastoista vanhin on Euroopan sosiaalirahasto, joka aloitti toimintansa
jo vuoden 1957 Rooman sopimuksen nojalla. Rahaston tarkoituksena on ollut
edistää työmahdollisuuksien lisääntymistä jäsenmaissa sekä toimia työntekijöiden
ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi. Siten sen päätarkoitus on
ollut rakennemuutosten vaikutusten lievittäminen ja yritysten avustaminen työ-
voiman hankinnassa. Myöhemmin tehtäviin lisättiin nuorten avustaminen työhön
pääsyssä ja vammaisten koulutuksen avustaminen. Nykyisin sosiaalirahaston
päätarkoitus on yhdessä muiden rakennerahastojen kanssa edistää sosiaalista ja
taloudellista koheesiota yhteisössä. Rahaston menot ovat noin seitsemän prosent-
tia talousarvion menoista.

Myös Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston (Guidance
section) perusta on Rooman sopimuksessa. Rahasto perustettiin vuonna 1962.
Rakennerahastoihin luettava rahaston ohjausosasto on vuodesta 1964 lähtien tu-
kenut maatalouden rakenteellista muutosta ja tuotannon ja markkinoinnin kehit-
tämistä. Sen menot ovat noin neljä prosenttia EU:n yleisen talousarvion menoista.
Rahaston tukiosasto (Guarantee section), jota ei lueta rakennerahastoihin, on
vuodesta 1965 lähtien tukenut yhteisön yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP). Al-
kuvuosina tuki oli noin 40 prosenttia yleisen talousarvion menoista, mutta nousi
1970-luvun alussa 80 - 90 prosenttiin. Nykyisin osuus on noin 49 prosenttia.

Euroopan aluekehitysrahasto perustettiin vuonna 1975 eli sen jälkeen, kun Eng-
lanti, Irlanti ja Tanska olivat liittyneet EY:n jäseniksi. Aluekehitysrahaston ta-
voitteena on alueellisten kehityserojen tasaaminen jäsenmaiden välillä edistä-
mällä tuotannollista toimintaa, parantamalla infrastruktuuria ja kehittämällä raja-
seutualueita ja ympäristönsuojelua. Aluekehitysrahaston menot ovat 13 prosenttia
yleisen talousarvion menoista.

Maastrichtin sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla perustettiin vuoden 1993 alussa
uusi koheesiorahasto. Rahaston varoilla rahoitetaan liikenneperusverkosto- ja
ympäristöalan hankkeita heikoimmin kehittyneissä Kreikassa, Espanjassa, Portu-
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galissa  ja Irlannissa. Koheesiorahaston menot ovat nyt noin kolme prosenttia
EU:n talousarviosta. Vuonna 1994 käynnistettiin myös kalatalouden ohjauksen
rahoitusväline. Sen osuus EU:n talousarvion menoista on puolen prosentin suu-
ruusluokkaa.

Edellä on käsitelty EU:n niitä toimintoja, jotka tapahtuvat yleisen talousarvion
sisällä ja jotka rahoitetaan EU:n talousarvioon kerättävillä yleisillä maksuilla.
EU:lla on kuitenkin toimintoja myös sen ulkopuolella. Näiden toimintojen rahoi-
tus hoidetaan jäsenmaiden suorina maksuosuuksina tai lainanotolla.

2.2.2 Yleisen talousarvion ulkopuolella tapahtuva toiminta

Talousarvion ulkopuolella ovat Euroopan kehitysrahasto (EKR), Euroopan in-
vestointipankki (EIP) sekä otto- ja antolainaustoiminta. Kun nämä toiminnot ta-
pahtuvat yleisen talousarvion ulkopuolella, niihin ei liity Euroopan parlamentin
kontrollimahdollisuutta.

Euroopan kehitysrahastolle luotiin legaalinen pohja ja toimintamekanismi jo
Rooman sopimuksessa. Rahasto toimii viisivuotisjaksoin nk. Lomén sopimuksen
puitteissa. Tällä hetkellä on voimassa IV Lomén sopimus. Se koskee vuosia 1990
- 2000. Jäsenmaksut Euroopan kehitysrahastoon kerätään jäsenmaiden suorina
maksuosuuksina. Maksuosuudet ratkaistaan Lomén sopimusta koskevien neu-
vottelujen yhteydessä viideksi vuodeksi kerrallaan. Näihin maksuosuuksiin vai-
kuttaa jäsenmaiden bruttokansantuote ja asukasluku, mutta jäsenmaksut eivät
määräydy saman kaavan mukaan kuin EU:n sääntömääräisen yleisen talousarvion
maksuosuudet. Euroopan kehitysrahaston menot ovat nyt 1,3 mrd. ecua (noin 8
mrd. markkaa) vuodessa, mikä on alle kaksi prosenttia kaikista EU:n menoista.

Rahoituksellisesta "itsenäisyydestään" huolimatta Euroopan kehitysrahasto ei ole
hallinnollisesti oma itsenäinen oikeushenkilö vaan yksi komission osasto samaan
tapaan kuin talousarvioon sisältyvät rakennerahastot. Komissio on useaan kertaan
tehnyt esityksiä Euroopan kehitysrahaston liittämiseksi EU:n yleiseen talousarvi-
oon. Esitykset ovat kuitenkin kaatuneet yleensä erimielisyyksiin jäsenmaiden
maksuosuuksista ja käytettävästä laskentayksiköstä.

Myös Euroopan investointipankin perustaminen sisältyi jo Rooman sopimukseen.
Pankki on erillinen oikeushenkilö, jonka omistajina ovat jäsenvaltiot. Investointi-
pankki on rahoitukseltaan itsenäinen jäsenvaltioiden valvoma organisaatio, joka
on vain löyhässä komission kontrollissa. Investointipankki on myös parlamentin
kontrollin ulkopuolella, mitä on perusteltu pankin itsenäisellä asemalla.

Rooman sopimuksen mukaan Euroopan investointipankin tehtävänä on myöntää
lainoja ja takuita alikehittyneiden alueiden kehityssuunnitelmiin, sellaisiin suuriin
yritysten nykyaikaistamis- tai toimialan muuttamishankkeisiin tai uusien toimin-
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tamuotojen luomiseen, joita ei kokonaan voida rahoittaa yksittäisissä jäsenvalti-
oissa saatavissa olevilla varoilla. Sen toiminta kohdistuu myös useiden jäsen-
valtioiden yhteisessä intressissä oleviin hankkeisiin, jotka ovat suuruudeltaan tai
laadultaan sellaisia, että niitä ei voida kokonaisuudessaan rahoittaa yksittäisissä
jäsenvaltioissa saatavissa olevilla varoilla. Investointipankki myöntää lainoja ja
takuita sekä julkisen että yksityisen sektorin investointeihin yhteisömaissa, kehi-
tysmaissa, Välimeren maissa ja Keski- ja Itä-Euroopan maissa.

Lainanantonsa investointipankki rahoittaa pääomamarkkinoilta. Korkotukiin se
kuitenkin saa varoja EU:n talousarviosta. Investointipankin pääoman ovat jäsen-
maat merkinneet suunnilleen kansantuotteiden suhteissa ja merkitsemästään pää-
omasta ne ovat maksaneet investointipankille 7,5 prosenttia.

Otto- ja antolainaustoimintaa tapahtui alkuvaiheissa vain EURATOMin kautta.
Ensimmäisen öljykriisin seurauksena EY alkoi myöntää lainoja myös maksutase-
vaikeuksiin joutuneille jäsenmailleen. Vuonna 1978 otettiin käyttöön uusi rahoi-
tusinstrumentti (the New Community Instrument, NCI). Tässä järjestelyssä
komissiolla on oikeus ottaa lainaa lainoittaakseen investointiprojekteja, jotka lä-
hentävät ja integroivat jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa. Projektien tulee edistää
yhteisön asettamia tavoitteita energia-, teollisuus- ja infrastruktuurialoilla ottaen
huomioon projektien alueelliset vaikutukset ja tarpeet kamppailla työttömyyttä
vastaan.

NCI-lainoitusta käytettiin 1980-luvulla esimerkiksi Italian ja Kreikan maanjäris-
tysalueiden vaurioiden korjaamiseen. Myöhemmin EU on lainoittanut myös Kes-
ki- ja Itä-Euroopan maita. Esimerkiksi vuonna 1990 EU myönsi lainan Unkarille
talousuudistuksen edistämiseen. Samantyyppistä lainaa ovat saaneet myös Tsek-
koslovakia, Bulgaria ja Romania. EU:n lainalla on rahoitettu myös maatalous-
tuotteiden ja elintarvikkeiden vientiä EU:sta entisen Neuvostoliiton alueelle.

Otto- ja antolainaustoiminnassa komissio määrittelee projektien soveltuvuuden
neuvoston asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Valtuuksiensa mukaisesti se
lainaa pääoman markkinoilta mutta antaa sen sitten Euroopan investointipankille,
joka tarvittaessa sijoittaa sen väliaikaisesti muualle. Investointipankki myöntää
lainat edelleen ja hallinnoi niitä komission puolesta ja riskillä. Lainasopimuksista
päättävät komissio ja investointipankki.

EU:n anto- ja ottolainaukseen liittyy kolme erityspiirrettä:

1. EU:lla ei ole oikeutta rahoittaa talousarvion juoksevia menoja lainanotolla. Se
on sallittua vain investointien rahoittamiseen, jolloin on noudatettava neuvos-
ton päätöksiä rahoitustyypistä ja otettavan lainan määrästä.
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2. Vahvan rahoitusasemansa takia EU voi usein saada markkinoilta paremmat
rahoitusehdot kuin jäsenvaltiot tai rahoitusta tarvitsevat yritykset. Tällöin EU
ei tähtää voittoon vaan pyrkii kattamaan pelkästään hallintokulunsa.

3. EU ottaa lainaa vain lainatakseen sen edelleen lainaa tarvitseville jäsenmaille
tai niiden yrityksille.

Kaikki myöntämänsä lainat EU rahoittaa omalla ottolainauksellaan, jossa takauk-
sena on EU:n yleinen talousarvio. Myös eräiden Euroopan investointipankin
myöntämien lainojen takuuna on EU:n yleinen talousarvio. Kun talousarvion me-
noja ei voida kattaa lainanotolla, otto- ja antolainaustoiminta on EU:n yleisen
talousarvion ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Koska takuuna on EU:n yleinen
talousarvio, toiminnalla on vaikutuksia talousarvioon vain, mikäli takuu aktivoi-
tuu.

2.3 Talousarvion sisällöllinen kehitys

EU:n talousarvion sisällölliset painotukset ovat sekä menojen että tulojen osalta
muuttuneet historian kulussa kulloistenkin poliittisten linjausten mukaan. Myös
uudet jäsenvaltiot ovat aina tuoneet talousarvioon uusia painotuksia.

Ranskan politiikka leimasi presidentti De Gaullen aikana EU:n rahoitusta 1970-
luvun alkuun saakka. Siinä oli keskeisellä sijalla suvereniteetin varjeleminen ja
Ranskan maataloustuottajien edut. Tuohon aikaan talousarvion menoista 90 pro-
senttia käytettiin maatalouden rahoittamiseen. Tällä kaudella esimerkiksi parla-
mentti antoi talousarviosta vain lausunnon ilman varsinaista päätösvaltaa.

Talousarvion päätöksentekomenettelyä ja rahoitusperustaa muutettiin De Gaullen
jälkeen vuosien 1970 ja 1975 sopimuksilla. Nyt parlamentti sai talousarvion kä-
sittelyssä päätäntävaltaa siten, että se voi muuttaa nk. ei-pakollisia menoja. Pa-
kollisiin menoihin, jotka ovat ei-pakollisia menoja suuremmat ja joista valtaosa
on maatalousmenoja, parlamentti sai oikeuden tehdä vain muutosehdotuksia.
Näin haluttiin rajoittaa parlamentin valtaa maataloudesta päättämisessä.

Kun EU oli kehittynyt maataloustuotteiden yhteismarkkinoiksi ja tulliliitoksi
1960-luvun lopulla, yhteisön ulkorajoilla kerättävät teollisuustuotteiden tullit
(kymmenellä prosentilla vähennettyinä) ja maataloustuotteiden tuontimaksut ja
eräät muut maatalousmaksut alettiin tulouttaa EU:n talousarvioon (nk. traditio-
naaliset omat varat). Vuonna 1970 sovittiin periaatteesta, että yhtenäistetystä ar-
vonlisäveropohjasta enintään yksi prosentti maksetaan EU:n talousarvioon. Tätä
käytettiin talousarvion tasapainottamiseen eli rahoittamaan se osa talousarvion
menoista, johon traditionaaliset omat varat eivät riittäneet. Varsinaisen arvon-
lisäveropohjaan perustuvan maksun (ALV-maksun) käyttöönotto kuitenkin vii-
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västyi, koska päätös yhtenäisestä arvonlisäveropohjasta saatiin aikaan vasta
vuonna 1977 (kuudes arvonlisäverodirektiivi). Sen jälkeen direktiivi oli vielä siir-
rettävä jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön. Siten ALV-maksu on mukana
vasta vuoden 1979 talousarviossa. Sitä ennen talousarvio tasapainotettiin jäsen-
mailta kerätyillä maksuilla, joiden perusteena oli markkinahintainen bruttokan-
santuote. Vuonna 1986 ALV-maksun enimmäismäärä nostettiin 1,4 prosenttiin
arvonlisäveropohjasta Englannille myönnettyyn maksualennukseen liittyen.

EU:n talousarvion laadinnassa oli 1970-luvun alkuun saakka keskeisellä sijalla
lähinnä Ranskan ja Saksan liittotasavallan etujen sovittelu. Englannin tulo jäse-
neksi vuonna 1973 toi uusia painotuksia. Kun Englannin elintarvikehuolto oli
perinteisesti perustunut tuontiin, EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja talousarvi-
on rahoitusperusteet olisivat sellaisinaan olleet maalle raskaat. Koska maatalou-
den osuus Englannin kokonaistuotannosta on muita maita pienempi, se olisi
saanut maatalousrahoitusta EU:lta muita maita vähemmän. Liittymissopimukses-
sa Englanti saikin jäsenmaksuunsa siirtymäaikaa. Lisäksi tehtiin periaatepäätös,
jonka mukaan Englannin maksamia maksuja ja saamia tuloja tasapainotetaan
myös jatkossa. Englannille myönnettävät helpotukset olivat sittemmin neuvotel-
tavina useaan kertaan. Niiden tuloksena Englannille on myönnetty vuodesta 1986
lähtien alennusta ALV-maksuun. Alennuksen määrällä on korotettu muiden jä-
senvaltioiden maksuja.

EU:n talousarvio oli 1970-luvun lopulta lähtien pysyvässä kriisissä. Ongelmia oli
sekä talousarvion päätöksentekojärjestelmässä että sen tasapainottamisessa. Var-
sinkin parlamentin ja neuvoston välillä esiintyi kiistoja siitä, mitä asioita kukin
sai talousarvion yhteydessä päättää. Kiistojen takia talousarviot viivästyivät 1980-
luvun puolivälin jälkeen useaan otteeseen niin, että niitä ei saatu hyväksyttyä en-
nen kyseisen varainhoitovuoden alkua.

Tasapainottamisongelmat johtuivat lähinnä siitä, että samalla kun maatalousme-
not edelleen kasvoivat, varsinkin traditionaaliset omat varat kehittyivät alenevaan
suuntaan (Kuviot 1 ja 2). Niinpä ALV-maksulle asetettu katto (yksi prosentti yh-
tenäistetystä arvonlisäveropohjasta) saavutettiin vuonna 1984. Myös uudet jäsen-
valtiot, vuonna 1981 liittynyt Kreikka ja vuonna 1986 liittyneet Espanja ja
Portugali sekä lisäsivät EU:n nettomenoja että toivat toimintaan uusia painotuk-
sia.
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2.4 EU:n talousarvion laadintaperiaatteet

Talousarvion yleinen rakenne määritellään yksityiskohtaisesti 21.12.1977 hyväk-
sytyssä varanhoitoasetuksessa. Siinä määrätään talousarvion yksityiskohtaisen
rakenteen lisäksi talousarvion käsittelyjärjestys, talousarvion täytäntöönpanome-
nettely, tulojen ja menojen maksatuksen hoito, omaisuuden hoidon periaatteet,
tilinpidon, tilinpäätöksen valmistelun ja tilintarkastuksen periaatteet.

Talousarviossa esitetään kyseisen varainhoitovuoden lisäksi edellisen talousarvi-
on vastaavat tiedot ja viimeiset toteutuneet talousarviotiedot. Siten esimerkiksi
vuoden 1997 talousarviossa esitetään myös vuodelle 1996 esitetyt luvut ja vuonna
1995 toteutuneet luvut.

Varanhoitoasetuksen mukaan kaikki arvioidut tulot ja menot on merkittävä talo-
usarvioon ja kirjanpitoon täysimääräisinä eikä niitä saa nettouttaa toisiinsa. Käy-
tössä on siis bruttobudjetoinnin periaate.

Talousarvioon otettujen menojen ja tulojen on oltava tasapainossa. EU:n talous-
arviossa kaikki menot on katettava tuloilla. Kun menojen kokonaismäärä tiede-
tään, ensiksi niistä vähennetään sekalaiset tulot3. Jäännös kertoo, paljonko
menoista on katettava omilla varoilla. Siitä vähennetään ensiksi tullit, sokeriverot
ja maatalousmaksut. Näin saadaan selville, paljonko menoista on katettava jä-
senmailta perittävillä ALV- ja BKTL-maksuilla. Kun ALV-maksujen taso on
määritetty ja saatu kokonaiskertymä selville, loput peritään BKTL-maksuina jä-
senmailta. Vuonna 1997 BKTL-maksu oli 0,469 prosenttia bruttokansantulosta.
Liitteestä 1 näkyy, miten vuoden 1997 menot katettiin eri tuloilla ja kuinka ar-
vonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat jäsenmaksut määritettiin
koko EU:n ja Suomen kohdalla.

Yhteinen arvonlisäveropohja määritellään vuodelta 1977 peräisin olevassa kuu-
dennessa arvonlisäverodirektiivissä. Veropohja koskee laajasti liiketoimintana
tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä. Poikkeukset veropohjasta liittyvät
pääasiassa terveyden- ja sairaanhoitoon, sosiaalihuoltoon, koulutukseen, kulttuu-
riin, rahoitus- ja vakuutustoimintaan, arpajais- ja pelitoimintaan sekä maa-
alueiden ja muiden kuin uudisrakennusten ja asuntojen myyntiin ja vuokraukseen.
Käytännössä arvonlisäveropohja on verraten lähellä jäsenmaiden kansantalouksi-
en yksityistä kulutusta. Arvonlisäveropohja on EU-maissa keskimäärin noin 80
prosenttia niiden yksityisestä kulutuksesta. Saksassa osuus on 95, Englannissa 85
ja Tanskassa 75 prosenttia.

                                             
3 Sekalaisista tuloista valtaosa on EU:n henkilökunnan palkoista perittäviä veroja ja eläkemaksuja. Lisäksi
niihin sisältyy erilaisia myynti-, vuokra- ja korkotuloja sekä muun muassa EU:n tutkimusohjelmiin osal-
listumisesta aiheutuvat tulot kolmansista maista.
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ALV- ja BKTL-maksujen laskentaperusteena käytetään ennusteita kyseisen va-
ranhoitovuoden bruttokansantulosta ja arvonlisäveropohjasta. Maksut oikaistaan
toteutunutta tilannetta vastaaviksi verraten pitkän aikaviipeen (jopa 6 - 7 vuotta)
kuluessa.

EU:n talousarviossa menot ovat joko maksusitoumusmäärärahoja (maksusitou-
muksiin käytettäviä määrärahoja, commitment appropriations) tai maksumäärära-
hoja (maksumääräyksiin käytettäviä määrärahoja, payment appropriations). Mak-
susitoumusmäärärahat ovat varanhoitovuoteen kohdistuvia menositoumuksia.
Niissä ovat mukana menot myös sellaisista tehtävistä, joiden täytäntöönpano
kestää useampia vuosia. Maksumäärärahat ovat kyseisen varainhoitovuoden ai-
kana maksumääräyksiin todella käytettäviä määrärahoja, jotka perustuvat varain-
hoitovuoden talousarvioon tai aikaisempien vuosien talousarvioihin.

Toinen tärkeä menojen luokittelu EU:n talousarviossa on jako pakollisiin ja ei-
pakollisiin menoihin. Jako määräytyy sen mukaan, mitkä ovat parlamentin vai-
kutusmahdollisuudet talousarvion käsittelyssä. Pakolliset menot ovat niitä, jotka
väistämättä johtuvat EU:n perustamissopimuksesta tai sen nojalla tehdyistä toi-
mista. Muut menot ovat ei-pakollisia. Pakolliset menot ovat nyt noin puolet EU:n
talousarvion menoista; niiden osuus on viime vuosina pienentynyt, sillä esimer-
kiksi vuonna 1992 niiden osuus oli 60 prosenttia ja ei-pakollisten menojen osuus
40 prosenttia. Ei-pakollisia menoja parlamentti saa muuttaa jäsentensä enemmis-
töllä, mutta neuvosto voi muutokset hylätä määräenemmistöllä. Mikäli niin käy,
parlamentti voi ehdottaa muutoksia uudestaan. Pakollisiin menoihin parlamentti
saa tehdä annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä muutosehdotuksia. Par-
lamentin ehdottamista lisäyksistä pakollisiin menoihin päättää ministerineuvosto
toisessa käsittelyssä määräenemmistöllä.

2.5 EU:n rahoitussuunnitelmat

2.5.1 Delors I ja Delors II

EU:n rahoitusongelmia ratkomaan hyväksyttiin vuonna 1988 Delors I -pakettina
tunnettu rahoitussuunnitelma vuosille 1988 - 19924. Siinä sovittiin uusista sään-
nöistä talousarviosta päätettäessä sekä talousarvion päälinjoista vuoteen 1992
saakka. Nk. toimielinten välisellä sopimuksella sovittiin, että parlamentti pysyy
ei-pakollisista menoista päättäessään talousarvion yleisraameissa, joiden mukaan
talousarvion omat varat saivat kasvaa vuoteen 1992 mennessä korkeintaan 1,20
prosenttiin jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta (1,15 prosenttia
vuonna 1988, 1,17 prosenttia vuonna 1989, 1,18 prosenttia vuonna  1990, 1,19
prosenttia vuonna 1991 ja 1,20 prosenttia vuonna 1992). Vastineeksi neuvosto

                                             
4 Daniel Strasser: The Finances of Europe. Luxembourg 1991.
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sitoutui maatalousmenoissa tiettyyn kattoon, joka merkitsi kansantuotteen kasvua
hitaampaa kasvua.

Delors I -paketin toisena tarkoituksena oli ohjata varoja alhaisen tulotason jäsen-
maille, 1980-luvulla liittyneille Kreikalle, Espanjalle ja Portugalille. Koska sisä-
markkinaohjelman katsottiin hyödyttävän suhteellisesti enemmän korkeamman
tulotason maita, alueellisen kehityksen tasapainottamiseen katsottiin tarvittavan
EU:n talousarviosta ohjattavia tulonsiirtoja. Delors I -paketti merkitsikin rakenne-
rahastojen kaksinkertaistamista  vuodesta 1988 vuoteen 1992.

Talousarvion tulopuolen osalta Delors I -paketissa päätettiin, että ALV-maksun
katto nostetaan 1,4 prosenttiin arvonlisäveropohjasta. Lisäksi päätettiin, että las-
kelmassa sovellettava arvonlisäveropohja saa olla enintään 55 prosenttia jäsen-
maan bruttokansantuotteesta. Tällä rajoituksella pyrittiin keventämään köyhim-
pien jäsenmaiden maksuja. Köyhimpien jäsenmaiden maksurasituksen keventä-
miseen tähdättiin myös uudella bruttokansantuloon perustuvalla omien varojen
lähteellä. Bruttokansantuloon perustuvaa maksua (BKTL-maksua) perittiin en-
simmäisen kerran vuoden 1988 talousarvion rahoittamiseen.

EU:n toiminta- ja taloussuunnittelu vuosina 1993 - 1999 perustuu nk. Delors II
-pakettiin, joka hyväksyttiin Edinburghissa joulukuussa 19925. Siihen liittyvässä
rahoitussuunnitelmassa (Financial Perspective) määritellään EU:n menot tär-
keimmillä tehtäväalueilla ja kerättävien tulojen enimmäismäärä suhteessa unionin
bruttokansantuloon vuosina 1993 - 1999. Itävallan, Ruotsin ja Suomen liityttyä
EU:n jäseniksi Edinburghissa hyväksyttyjä rahoitussuunnitelman ecu-määräisiä
tasoja korjattiin ylöspäin.

Delors II -paketin mukaan unionin keräämät omat varat saavat nousta vuonna
1995 enintään 1,21 prosenttiin jäsenmaiden bruttokansantulosta ja vuonna 1999
enintään 1,27 prosenttiin.

EU:n rahoitussuunnitelman mukaan talousarvion maksumäärärahat ovat vuonna
1999 noin 83 miljardia ecua (Taulukko 1). Maksusitoumusmäärärahat ovat noin
viisi prosenttia suuremmat. Taulukkoon 1 on merkitty näkyviin myös rahoitus-
suunnitelmaan sisältyvät omien varojen enimmäismäärät sekä maksujen määräy-
tymisperusteita koskevat rajoitteet. Arvonlisäveropohjaa ja ALV-maksua koske-
vien rajoitteiden tarkoituksena on siirtää maksujen painotusta ALV-maksuista
BKTL-maksujen suuntaan, jolloin maksurasitusta siirtyy köyhiltä jäsenmailta rik-
kaille.

                                             
5 European Commission: The Community Budget: The Facts in Figures, Luxembourg 1998.
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Taulukko 1 Vuosien 1993 - 1999 rahoitussuunnitelma, milj. ecua

     12 jäsenmaata    15 jäsenmaata
Milj. ecua vuoden 1992 hinnoin 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. Yhteinen maatalouspolitiikka 35230 35095 35354 37245 37922 38616 39327
2. Rakenteelliset tukitoimet 21277 21885 24477 26026 27588 29268 30945
3. Yhteisöpolitiikka 3940 4084 4702 4914 5117 5331 5534
4. Toimet yhteisön ulkopuolella 3950 4000 4549 4847 5134 5507 5953
5. Hallintomenot 3280 3380 3738 3859 3974 4033 4093
6. Varaukset 1500 1500 1100 1100 1100 1100 1100
7. Korvaukset 0 0 1547 701 212 99 0
Maksusitoumusmäärärahat yhteensä 69177 69944 75467 78692 81047 83954 86952
Maksumäärärahat yhteensä 65908 67036 72020 74605 77372 80037 82778
  - Edelliset, % BKTL:sta 1,11 1,12 1,15 1,17 1,17 1,15 1,15
  - Liikkumavara, % BKTL:sta 0,09 0,08 0,06 0,05 0,07 0,11 0,12
  - Omien varojen enimmäis -
    määrä, % BKTL:sta 1,20 1,20 1,21 1,22 1,24 1,26 1,27

ALV - pohjan enimmäismäärä,
% BKTL:sta:
  - Köyhät jäsenmaat 55 55 50 50 50 50 50
  - Rikkaat jäsenmaat 55 55 54 53 52 51 50
ALV - maksun enimmäismäärä,
% ALV-pohjasta 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

2.5.2 Vuosien 2000 - 2006 rahoitussuunnitelma

Suunnitelman laskelmissa on tekninen oletus, että ensimmäinen laajentuminen osuu
vuoteen 20026. Laskelmien  kasvuoletuksena on, että nykyisen 15 jäsenvaltion
talouskasvu on 2,5 prosenttia vuodessa vuosina 2000 - 2006 ja jäsenyyttä
hakeneiden maiden talouskasvu neljä prosenttia vuodessa. Rahoitussuunnitelmassa
otetaan huomioon unionin keskeiset politiikkamuutokset (maatalouspolitiikka ja
rakennerahastouudistus) sekä ensimmäisen laajentumisvaiheen ja siihen sisältyvien
siirtymäkausien vaikutukset ja liittymistä valmistelevien tukien kehittäminen.

EU käy jäsenyysneuvotteluja kuuden maan kanssa. Ne ovat Kypros, Puola, Slove-
nia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro. Uusin rahoitussuunnitelma koskee 15 jäsen-
valtion EU:ta. Siihen sisältyy myös uusien jäsenten liittymistä valmistelevia
tukieriä, jotka maksetaan kokonaan nykyisten jäsenten varoista. Lisäksi rahoitus-

                                             
6 European Commission: Agenda 2000 for a Stromger and Wider Union. COM(97) 2000 - Volume I.
European Commission: Commission Communication to the Council and to the European Parliament on
the Establishment of a New Financial Perspective for the Period 2000 - 2006.
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suunnitelmassa on mukana arvio uusien jäsenten vaikutuksesta EU:n menoihin
vuosina 2002 - 2006.

Komission mukaan "uusien jäsenvaltioiden liittyminen aiheuttaa nykyisille 15 jä-
senvaltiolle huomattavia ylimääräisiä kustannuksia". Silti komissio arvioi rahoituk-
sesta selvittävän nostamatta omille varoille asetettua kattoa, joka on nyt voimassa
olevan Delors II:n mukaan 1,27 prosenttia BKTL:sta vuonna 1999 (Taulukot 2 ja
3). Tämä edellytti kuitenkin liikkumavaran tuntuvaa kasvattamista jo vuoden 1999
talousarviossa. Liikkumavara tarkoittaa tässä omien varojen enimmäismäärän ja
todellisten menojen eli maksumäärärahojen erotusta. Sitä voidaan kasvattaa vä-
hentämällä EU:n menojen suhteessa BKTL:oon. Liikkumavara kasvaa luonnolli-
sesti myös, jos EU:n menojen määrä pysyy ennallaan, mutta BKTL kasvaa.

Taulukko 2 . Rahoitussuunnitelma 2000 - 20067

Miljoonaa euroa vuoden 1999 hinnoin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Maatalous 40920 42800 43900 43770 42760 41930 41660
2. Rakennetoiminta 32045 31455 30865 30285 29595 29595 29170
3. Sisäiset politiikat 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200
4. Ulkoinen toiminta 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610
5. Hallinto 4560 4600 4700 4800 4900 5000 5100
6. Varaukset 900 900 650 400 400 400 400
7. Liittymistä edeltävä tuki 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120
Maksusitoumusmäärärahat (EU15) 91995 93385 93805 93005 91465 90795 90260
Maksumäärärahat (EU15) 89590 91070 94130 94740 91720 89910 89310
  - Edellinen, % BKTL:sta 1,13 1,12 1,13 1,11 1,05 1,00 0,97
  - Liikkumavara8, % BKTL:sta 0,14 0,15 0,14 0,16 0,22 0,27 0,30
  - Omien varojen yläraja, % BKTL:sta 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
8. Laajentuminen, maksusitoumukset - - 6450 9030 11610 14200 16780
    Laajentuminen, maksumääräykset - - 4140 6710 8890 11440 14220
Maksusitoumusmäärärahat (EU21) 91995 93385 100255 102035 103075 104995 107040
Maksumäärärahat (EU21) 89590 91070 98270 101450 100610 101350 103530
  - Edellinen, % BKTL:sta 1,13 1,12 1,14 1,15 1,11 1,09 1,09
  - Liikkumavara, % BKTL:sta 0,14 0,15 0,13 0,12 0,16 0,18 0,18
  - Omien varojen yläraja, % BKTL:sta 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
EU15 = 15 jäsenvaltion EU
EU21 = 21 jäsenvaltion EU

                                             
7 Lähteenä Eurooppa-neuvoston Berliinissä 24.-25-3.1999 tekemä kokonaissopimus Agenda 2000:sta.
8 EU:n rahoitussuunnitelmassa myös nykyisen EU15:n menojen loppusummaan on sisällytetty laajentumi-
sen aiheuttamat menot. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista laajentumisen budjettivaikutuksista.
Siksi tässä taulukossa on EU15:n ja EU21:n kokonaismenot  haluttu pitää selvemmin toisistaan erillään.
Tästä syystä EU15:n liikkumavara suhteessa BKTL:oon on suurempi kuin EU21:n vastaavalla rivillä.
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Taulukko 3 Rahoitussuunnitelma vuosille 2000 - 2006, milj. mk vuoden 1999 
hinnoin (1 euro = 6 Smk)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Maatalous 245520 256800 263400 262620 256560 251580 249960
    YMP:n menot ( Pl.  Maaseudun kehittäminen) 219720 230880 237420 236580 230460 225420 223740
     Maaseudun kehittäminen ja liitännäistoimenp. 25800 25920 25980 26040 26100 26160 26220
2. Rakennetoimenpiteet 192270 188730 185190 181710 177570 177570 175020
    Rakennerahastot 176580 173040 169500 166020 162480 162480 159960
    Koheesiorahastot 15690 15690 15690 15690 15090 15090 15060
3. Sisäiset politiikat 35400 35700 36000 36300 36600 36900 37200
4. Ulkoinen toiminta 27300 27360 27420 27480 27540 27600 27660
5. Hallinto 27360 27600 28200 28800 29400 30000 30600
6. Varaukset 5400 5400 3900 2400 2400 2400 2400
    Rahoitusvaraus 3000 3000 1500 0 0 0 0
    Hätäapuvaraus 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
    Lainatakuuvaraus 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
7. Liittymistä edeltävä tuki 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720
    Maatalous 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120
    Liittymistä edeltävä rakennepoliittinen väline 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240
    PHARE (hakijamaat) 9360 9360 9360 9360 9360 9360 9360
8. Laajentuminen - - 38700 54180 69660 85200 100680
    Maatalous - - 9600 12180 14700 17580 20400
    Rakennetoiminta - - 22500 34980 47520 60000 72480
    Sisäiset politiikat - - 4380 4560 4740 4920 5100
    Hallinto - - 2220 2460 2700 2700 2700
Maksusitoumusmäärärahat yhteensä (EU21) 551970 560310 601530 612210 618450 629970 642240
Maksumäärärahat yhteensä (EU21) 537540 546420 589620 608700 603660 608100 621180
    josta laajentuminen - - 24840 40260 53340 68640 85260
            josta maatalous - - 9600 12180 14700 17580 20400
                    muut menot - - 15240 28080 38640 51060 64920
Maksumäärärahat, % BKTL:sta 1,13 1,12 1,14 1,15 1,11 1,09 1,09
Liikkumavara, % BKTL:sta 0,14 0,15 0,13 0,12 0,16 0,18 0,18
Omien varojen yläraja, % BKTL:sta 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Uusien jäsenmaiden mukaantulo kasvattaa EU-maiden bruttokansantuloa. Kun
omien varojen enimmäismäärä säilytetään 1,27 prosenttina bruttokansantulosta,
omien varojen enimmäismäärää on 21 jäsenmaan EU:ssa vuosittain noin neljä mil-
jardia euroa suurempi kuin nykyisessä EU:ssa. Liittymisprosessin alkuvaiheessa
tämä riittää suurin piirtein kattamaan uusien jäsenten aiheuttamat lisämenot
(Taulukko 4). Vuonna 2006 uusien jäsenten aiheuttamat lisämenot ovat 14 miljar-
dia euroa. Niiden kattamiseksi joudutaan liikkumavaraa purkamaan jo noin 10
miljardia euroa.
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Taulukko 4  Yhteenveto EU 15 ja EU 21

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EU 15:
BKTL, milj. euroa 7928319 8131250 8330088 8535135 8735238 8991000 9207216
Maksumäärärahat, milj. euroa 89590 91070 94130 94740 91720 89910 89310
% BKTL:sta 1,13 1,12 1,13 1,11 1,05 1,00 0,97
Omien varojen yläraja, milj. euroa 100690 103267 105792 108396 110938 114186 116932
% BKTL:sta 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
Liikkumavara, milj. euroa 11100 12197 11662 13656 19218 24276 27622
% BKTL:sta 0,14 0,15 0,14 0,16 0,22 0,27 0,30

EU 21:
BKTL, milj. euroa 7928319 8131250 8620175 8821739 9063964 9298165 9498165
Maksumäärärahat, milj. euroa 89590 91070 98270 101450 100610 101350 103530
% BKTL:sta 1,13 1,12 1,14 1,15 1,11 1,09 1,09
Omien varojen yläraja, milj. euroa 100690 103267 109476 112036 115112 118087 120627
% BKTL:sta 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
Liikkumavara, milj. euroa 11100 12197 11206 10586 14502 16737 17097
% BKTL:sta 0,14 0,15 0,13 0,12 0,16 0,18 0,18

Muutos EU 21 - EU 15:
BKTL, milj. euroa 0 0 290087 286604 328726 307165 290949
Maksumäärärahat, milj. euroa 0 0 4140 6710 8890 11440 14220
%-yksikköä BKTL:sta 0 0 0,01 0,04 0,06 0,09 0,12
Omien varojen yläraja, milj. euroa 0 0 3684 3640 4174 3901 3695
%-yksikköä BKTL:sta 0 0 0 0 0 0 0
Liikkumavara, milj. euroa 0 0 -456 -3070 -4716 -7539 -10525
% BKTL:sta 0 0 -0,01 -0,04 -0,06 -0,09 -0,12

EU15 = 15 jäsenvaltion EU
EU21 = 21 jäsenvaltion EU

Maatalousmenot

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vuotuisille menojen lisäyksille on määrätty
enimmäismäärä, menokatto. Sen mukaan vuotuinen menojen lisäys saa olla enin-
tään 74 prosenttia BKTL:n kasvusta.  Kun Agenda 2000:ssa oletetaan, että BKTL
kasvaa nykyisissä jäsenmaissa 2,5 prosenttia vuodessa, maatalousmenojen määrä
saa kasvaa enintään 1,85 prosenttia vuodessa. Ja kun hintojen nousuksi oletetaan 2
prosenttia vuodessa, maatalousmenot saisivat käyvin hinnoin kasvaa enintään vajaa
neljä prosenttia vuodessa vuosina 2000 - 2006, jos tämä menokaton laskutapa on
käytössä myös jatkossa. Komissio ehdottaa, että niin meneteltäisiin. Siitä seuraa
pelivaraa niin paljon, että komission mukaan ”maataloudessa havaitut uudet tarpeet
voidaan kattaa ilman sanottavia ongelmia”.

Agenda 2000:n maatalouspolitiikan uudistus vaikuttaisi komission alkuperäisen
esityksen mukaan eri menoihin seuraavasti (miljardia markkaa vuoden 1999 hin-
noin):
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            Mrd. mk
Interventiomekanismi ja vientituet,  siitä: -28,8
   - Viljakasvit    -9,6
   - Naudanliha    -9,6
   - Maitotuotteet    -6,6
   - Muut    -3,0
Suora tuki, siitä +49,2
   - Viljakasvit   +9,6
   - Naudanliha +21,6
   - Maitotuotteet +18,0

Komission mukaan edellä tarkastellun ”menokaton soveltaminen sellaisenaan jät-
täisi vuodesta 2003 alkaen kasvavan marginaalin, joka kauden lopussa olisi erittäin
tuntuva”. Komission mukaan sitä tarvitaan markkinoilla vallitsevien epävarmuus-
tekijöiden, CAP-uudistuksen jatkamisen ja EU:n laajentumisen takia.

Suomen tunnettu ongelma oli tässä se, että tulotukena ei ollut tulossa yhtä paljon
lisäystä kuin vientituissa menetetään. Suomen menetys arvioitiin 0,9 mrd. mar-
kaksi vuodessa. EU:n maatalousneuvoston 11.3.1999 sopima ratkaisu Agenda
2000:n maatalousosasta merkitsi, että Suomi sai tuottajahintojen alennuksesta
täysimääräisen kompensaation. Tämä hyväksyttiin Berliinin huippukokouksessa
24.-25.3.1999.

Rahoitussuunnitelmassa on mukana maataloustukeen sisältyvä nk. liittymistä
valmisteleva tuki, noin kolme miljardia euroa vuodessa. Tämä tuki suunnataan
hakijamaiden elintarvikkeiden jalostuksen, markkinointiketjun ja laadunvalvon-
nan parantamiseen.

Rahoitussuunnitelman mukaan laajentumisen aiheuttamat maatalousmenot ovat
noin 20 miljardia markkaa vuonna 2006 (Taulukko 3). Suomen osuus siitä on
kaavamaisesti laskien 300 miljoonaa markkaa.

Rakennerahastomenot

Rakennetoimenpiteisiin käytetään vuosina 2000 - 2006 yhteensä 213 miljardia
euroa. Siitä rakennerahastojen osuus on 195 miljardia ja koheesiorahaston osuus
18 miljardia euroa.

Rakennerahastomenoista noin 75 prosenttia käytetään tavoitteeseen 1. Tavoittei-
den 2 ja 3 kummankin osuus on 12 - 13 prosenttia.
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Tavoitteella 1 tuetaan kehityksestä jäljessä olevien alueiden kehitystä ja raken-
teellista sopeuttamista. Niitä ovat NUTS II -tason alueet, joiden BKTL asukasta
kohden on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta sekä kaukaisimmat alueet
(Ranskan merentakaiset departementit, Azorit, Madeira ja Kanariansaaret), jotka
alittavat 75 prosentin kynnysarvon. Niitä ovat myös nykyisen tavoitteen 6 mukai-
set tukikelpoiset alueet vuosina 1995 - 1999 Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir-
jan pöytäkirjan n:o 6 nojalla.

Tavoitteella 2 tuetaan taloudellista ja sosiaalista uudistamista alueilla, joilla on
rakenteellisia ongelmia. Tällaisia ovat alueet, joiden teollisuus- ja palvelualoilla
tapahtuu taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia, taantuvat maaseutualueet, vaike-
uksissa olevat kaupunkialueet ja kalastuksesta riippuvaiset kriisialueet, jotka on
määritelty säädöksissä vahvistettujen objektiivisten perusteiden pohjalta. Tavoit-
teen 2 piiriin kuuluu EU:n väestöstä enintään 18 prosenttia.

Tavoitteella 3 tuetaan koulutukseen ja työllisyyteen liittyvien toimien ja järjes-
telmien mukauttamista ja uudenaikaistamista.

Rahoitussuunnitelmasta, joka esitetään vuoden 1999 hinnoin ja jossa ei ole mu-
kana uusia jäsenmaita, ilmenee, että rakennerahastomenot ovat vuonna 2006 noin
17 mrd. markkaa pienemmät kuin vuonna 2000 (Taulukko 3). Suomen osuus vä-
hennyksestä olisi kaavamaisesti laskien noin 250 miljoonaa markkaa.

Rahoitussuunnitelman mukaan laajentumisesta johtuvat rakennetoiminnan menot
ovat vuonna 2006 noin 72 miljardia markkaa. Suomen osuus siitä olisi noin 1,1
miljardia markkaa. Vuonna 2006 lasketaan noin 30 prosenttia rakennerahastome-
noista kohdennettavan uusille jäsenmaille. Liittymistä edeltävään tukeen sisältyy
vuosittain kuusi miljardia markkaa rakennepoliittisiin toimenpiteisiin. Niiden tar-
koituksena on pääasiassa edistää jäsenehdokkaiden kykyä lähestyä EU:n normeja
infrastruktuurien (kuljetustoiminta, liikenneverkot ja ympäristönsuojelu) osalta
samalla tavalla kuin nykyiset koheesiorahastot toimivat kuljetusalalla ja ympä-
ristönsuojelussa.

Koheesiorahastosta tuetaan maita, joilla BKT/asukas on alle 90 prosenttia EU:n
keskiarvosta (Kreikka, Espanja, Irlanti ja Portugali).

Rahoitus

Komission peruslähtökohta on, että omien varojen enimmäismäärää koskeva
päätös on voimassa koko kauden 2000 - 2006. Sen keskeinen sisältö on, että omi-
en varojen enimmäismäärä saa olla enintään 1,27 prosenttia EU-maiden
BKTL:sta  (Kuviot 3 ja 4). Koska todelliset menot ovat paljon pienemmät suh-
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teessa BKTL:oon, väliin jää leveä liikkumavara. Esimerkiksi vuonna 2006 liik-
kumavara olisi 15 jäsenen EU:ta koskevassa laskelmassa 0,30 prosenttia
BKTL:sta (28 mrd. ecua eli 166 mrd. markkaa). Tällä liikkumavaralla komissio
uskoo voivansa rahoittaa kaikki Agenda 2000- uudistukset mukaan lukien uusien
jäsenmaiden aiheuttamat menojen lisäykset.

Liikkumavarasta osuus, jonka suuruus vuonna 2006 on 0,12 prosenttia BKTL:sta,
on arvioitu tarvittavan laajentumisen rahoittamiseen. Markoissa se on noin 63
miljardia. Laajentumisen lisämenoiksi on arvioitu vuonna 2006 noin 85 mrd.
markkaa (Taulukko 3). Tämä erotus 22 mrd. markkaa (85 - 63 mrd. markkaa)
tulee kurotuksi umpeen sillä, että laajentuneen EU:n BKTL ja sitä myötä sen
omien varojen enimmäismäärä (1,27 prosenttia BKTL:sta) on suurempi kuin 15
jäsenen EU:ssa. Maksusitoumuksina ilmaisten EU:n menojen lisäys laajentumi-
sen takia on vuonna 2006 yhteensä yli 100 miljardia markkaa (Kuvio 5).

Uusilta jäsenmailta EU saa tietyn määrän ”jäsenmaksutuloja”. Jäsenhakemuksista
antamissaan lausunnoissa9 komissio on arvioinut niiden riippuvan hakijamaiden
kansantalouksien koosta suhteessa nykyiseen Euroopan unioniin. Hakijamaiden
bruttokansantuotteen komissio arvioi olevan 3,5 prosenttia nykyisten EU-maiden
bruttokansantuotteesta. Tämä jakautuu hakijamaiden kesken seuraavasti:

Hakijamaa Prosenttia
Puola 1,8
Tsekin tasavalta 0,7
Unkari 0,6
Viro 0,1
Yhteensä 3,5

                                             
9 Commission Opinion on the Czech Republic’s Application for Membership of the European Union.
COM(97) 2009 final.
Commission Opinion on the Estonia’s Application for Membership of the European Union. COM(97)
2006 final.
Commission Opinion on the Hungary’s Application for Membership of the European Union. COM(97)
2001 final.
Commission Opinion on the Poland’s Application for Membership of the European Union. COM(97)
2002 final.
Commission Opinion on the Slovenia’s Application for Membership of the European Union. COM(97)
2010 final.
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Kuvio 3 Omien varojen enimmäismäärä EU:n rahoitussuunnitelmissa
vuosina 1988 - 2006, % BKTL:sta (EU15 vuosina 2002-2006)
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Kuvio 4  Omien varojen enimmäismäärä EU:n rahoitussuunnitelmissa
vuosina 1988 - 2006, % BKTL:sta (EU21 vuosina 2002-2006)

Uusien jäsenmaiden aiheuttamiksi lisämenoiksi vuonna 2006 on arvioitu noin 85
miljardia markkaa. Uusilta jäsenmailta EU saisi jäsenmaksutuloja 3,7 miljardia
euroa eli noin 22 miljardia markkaa. Siten menojen nettolisäykseksi jäisi 63 mil-
jardia markkaa vuonna 2006. Suomen osuus siitä olisi 1,0 miljardia markkaa (1,5
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prosenttia)10. Jos Suomeen saatavien rakennerahastotulojen pienentymisen (0,25
mrd. markkaa)  katsotaan johtuvan EU:n laajentumisesta, Suomen lisälasku laa-
jentumisesta olisi noin 1,3 miljardia markkaa vuonna 2006.
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Kuvio 5 EU:n talousarvion menot (maksusitoumusmäärärahat) vuosina
1999 - 2006, milj. mk v. 1999 hinnoin (1 euro = 6 Smk)

Komission arvion mukaan Agenda 2000:n maatalous- ja rakennerahastouudistuk-
set eivät muuta nykyisten jäsenvaltioiden budjettiasemaa EU:ssa. Sen sijaan uusi-
en jäsenvaltioiden liittyminen vaikuttaa komission arvion mukaan kaikkien
nykyisten jäsenvaltioiden budjettiasemaan. Nettosaajien saamat rahamäärät su-
pistuvat ja vastaavasti nettomaksajien nettomaksut kasvavat. Tämä johtuu ensin-
näkin siitä, että koska hakijamaat ovat huomattavasti nykyisiä jäsenmaita
köyhempiä, niillä on pätevät perusteet saada merkittävää tukea rakennerahastoil-
ta. Toiseksi uusilta jäsenmailta perittäviin EU-maksuihin voidaan ehkä joutua
myöntämään pitkiäkin siirtymäaikoja, kuten oli tilanne Espanjan ja Portugalin
liittyessä jäseneksi. Komission näkemyksen mukaan ”laajentuminen heikentää

                                             
10 Laajentuminen nostaisi Suomen osuutta EU:n maatalousmenoista 0,3 mrd. markkaa ja rakennerahasto-
ja muista menoista noin 1,0 mrd. markkaa. Uusien jäsenten EU:lle tuomista lisätuloista Suomen ”osuus”
olisi 0,3 mrd. markkaa.
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vääjäämättä kaikkien nykyisten jäsenvaltioiden budjettiasemaa”. ”Tämä ei voi
tulla yllätyksenä eikä voi johtaa hyvittämisvaatimuksiin”, komissio toteaa11.

Berliinin huippukokous teki eräitä muutoksia myös omia varoja koskevaan pää-
tökseen. ALV-maksu, jonka enimmäismäärä vuonna 1999 on yksi prosentti ALV-
pohjasta, saa vuosina 2002 - 2003 olla enintään 0,75 prosenttia ja vuodesta 2004
alkaen enintään 0,50 prosenttia ALV-pohjasta. Perinteisten omien varojen kanto-
palkkiona jäsenvaltiot saavat periä nykyisen 10 prosentin sijasta 25 prosenttia
vuodesta 2002 alkaen. Englannille myönnetään ALV-maksuun edelleen keven-
nys, mutta kevennyksen rahoittamista muiden jäsenmaiden varoilla muutettiin.
Vuodesta 2000 alkaen Itävallan, Saksan, Hollannin ja Ruotsin osuus on 25 pro-
senttia pienempi kuin sovelletaessa normaaleja periaatteita Englannin ALV-
maksukevennyksen jaossa muille maille. Tämä lisää vastaavalla määrällä muiden
maiden EU-maksuja.

Rahoitussuunnitelman arviointia

EU:n rahoitussuunnitelmaan vuosille 2000 - 2006 liittyy ainakin kaksi kriittistä
kysymystä: 1) kasvaako nykyisten jäsenmaiden talous 2,5 prosenttia vuodessa ja
hakijamaiden 4 prosenttia vuodessa ja 2) onko omille varoille asetettu enim-
mäismäärä 1,27 prosenttia BKTL:sta riittävän korkea?

Jos kasvu jää puoleen ennakoidusta, nykyisiltä jäsenmailta saatavat enimmäistu-
lot olisivat karkean arvion mukaan vuonna 2006 noin 56 mrd. markkaa pienem-
mät kuin rahoitussuunnitelmassa nyt on ennakoitu. Koska uusille jäsenmaille
myönnettävät rakennerahastotuet lienevät kiinteitä eivätkä alaspäin joustavia
suhdannetilanteen mukaan, nykyisten jäsenmaiden maksuosuutta olisi nostettava.
Suomelle siitä seuraisi runsaan 800 miljoonan markan lisälasku. Toinen vaihto-
ehto olisi nostaa omien varojen enimmäismäärää (1,27 prosenttia BKTL:sta).

Eräiden arvioiden mukaan omien varojen enimmäisprosenttia voidaan joutua
nostamaan ehkä muistakin syistä. Saksan edellinen valtiovarainministeri Theo
Waigel sanoi syksyllä 1998 Luxemburgissa pidetyssä Ecofin-kokouksessa, että
”yhteisön rahoitukselleen asettama enimmäismäärä, 1,27 prosenttia jäsenmaiden
yhteenlasketusta BKTL:sta on riittämätön pitkällä aikavälillä”. Omien varojen
enimmäismäärää koskevan päätöksen muuttaminen ei välttämättä ole helppoa. Se
edellyttää jäsenvaltioiden yksimielisyyttä ja ratifiointia niiden parlamenteissa.

Voi myös kysyä, kuinka onnistuneita ovat komission arviot uusien jäsenmaiden
aiheuttamasta menojen lisäyksestä. Tähän on vaikeata esittää mitään vastausta.

                                             
11 Euroopan komissio: Agenda 2000 kohti vahvempaa ja laajempaa unionia. Euroopan unionin tiedote.
Täydennysosa 5/97. Luxemburg 1997.
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Komission arvioiden mukaan uudet jäsenmaat nostavat EU-maiden BKTL:oa
vuosina 2002 - 2006 keskimäärin 3,5 prosenttia. Talousarvion menoja ne lisäävät
kuitenkin keskimäärin 10 prosenttia. Vertailun vuoksi todettakoon, että Itävalta,
Ruotsi ja Suomi nostivat EU-maiden BKTL:oa keskimäärin yli seitsemän pro-
senttia, mutta EU:n menoja vajaan neljä prosenttia.

Nykyisen EU:n menot jäsenmaiden asukasta kohti ovat noin 1 500 markkaa vuo-
dessa. Laajentumisvaiheen alkuvuosina kuudelle uudelle jäsenmaalle on suunni-
teltu tukea alle 1000 markkaa asukasta kohti (Taulukko 5). Vasta vuonna 2006
uusiin jäsenmaihin kohdistettavat EU:n menot ovat lähellä nykyisten jäsenmaiden
keskiarvoa.

Taulukko 5 Kuuden uuden jäsenmaan vaikutus EU:n menoihin (v. 1999 hin-
noin)

2002 2003 2004 2005 2006
EU:n menot yhteensä, mmk
   - EU 15 564780 568440 550320 539460 535860
   - EU 6 (uudet) 24840 40260 53340 68640 85320
   - EU 21 589620 608700 603660 608100 621180
EU:n menot, mk / asukas
   - EU 15 1501 1511 1463 1434 1424
   - EU 6 (uudet) 392 636 843 1084 1348
   - EU 21 1341 1385 1373 1383 1413



23

3 EU:n talousarvion menot

EU:lla ei ole ollut perinteisesti valtiolle kuuluneita tehtäviä kuten koulutus-,
kulttuuri- ja sosiaalipolitiikka, yleinen hallinto ja maanpuolustus. Nämä tehtävät
on hoidettu kansallisilla talousarvioilla. Siten EU:n talousarvion rooli verrattuna
sen jäsenvaltioiden talousarvioihin on vaatimaton. EU:n talousarvio on vastannut
noin yhtä prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Tämän
tason se saavutti 1980-luvun puolivälissä12. Vuonna 1997 talousarvion loppu-
summa oli 82 miljardia ecua eli 1,2 prosenttia jäsenmaiden bruttokansantuottees-
ta. Loppusumma on 480 miljardia Suomen markkaa. Siten EU:n talousarvio on
vain hieman pienempi kuin Suomen bruttokansantuote ja noin 2,5-kertainen
Suomen valtion menoihin verrattuna.

3.1 Maataloustuki

Vuonna 1997 käytettiin maataloustukeen noin 50 prosenttia EU:n yleisen talous-
arvion menoista (Kuvio 6). Markoissa se on noin 240 miljardia markkaa. Kuvion
3 perusteella nähdään, että EU on edelleenkin talousarvion näkökulmasta leimal-
lisesti maatalouden tukiorganisaatio. Yli 60 prosenttia maataloustuesta eli noin 30
prosenttia EU:n talousarvion kaikista menoista kohdistuu viljelytuotteiden tuke-
miseen (Kuvio 7). Eläintuotteiden tukemiseen käytetään 15 prosenttia EU:n me-
noista. Maataloustuki on ollut lähes kokonaan hinta- ja vientitukea. Myös EU:n
maatalouspolitiikassa tuen painopistettä siirretään hintatuesta suoraan tulotukeen.

3.2 Rakennepoliittiset tuet

Toiseksi suurin menoerä ovat rakennepoliittiset menot, joiden kanavoimisesta
vastaavat edellä käsitellyt rakennerahastot. Rakennepoliittisten menojen osuus on
kasvanut varsinkin siinä vaiheessa, kun jäseniksi tuli "köyhiä" maita (Irlanti
1973, Kreikka 1981, Portugali ja Espanja 1986). Rakennepoliittiset menot olivat
vuonna 1997 kolmannes EU:n talousarvion menoista (Kuvio 6). Näistä menoista
yli puolet on tukea heikoimmin kehittyneille alueille (tavoite 1, Kuvio 8). Näitä
alueita ovat ne, joilla tulot henkeä kohti ovat vähemmän kuin 75 prosenttia EU:n
keskiarvosta. Tämä aluepoliittinen tuki suuntautuu lähinnä Kreikkaan, Irlantiin,
Espanjaan, Portugaliin, Etelä-Italiaan sekä entisen DDR:n alueelle Saksaan.

Taantuvien teollisuusalueiden tukemiseen (tavoite 2) käytettiin noin 9 prosenttia
EU:n rakennerahastomenoista vuonna 1997. Saman verran käytettiin varoja pit-
käaikaistyöttömyyden rasittamien alueiden ja nuorison ammatillisen koulutuksen
tukemiseen (tavoitteet 3 ja 4). Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen (ta-

                                             
12 European Commission: The Community Budget: The Facts in Figures, Luxembourg 1998.
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voite 5a) ja maaseudun kehittämiseen (tavoite 5b) käytettiin rakennerahastome-
noista kumpaankin neljä - viisi prosenttia vuonna 1997.

Rakennepoliittisten menojen osuus EU:n menoista on viime vuosina kasvanut
voimakkaasti. Näin tapahtuu myös jatkossa ja suuntausta vahvistaa vuoden 1994
alussa aloittanut koheesiorahasto, jolla tuetaan ympäristönsuojelua ja infrastruk-
tuuria niissä jäsenmaissa, joissa bruttokansantuote henkeä kohti on vähemmän
kuin 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Näitä ovat Kreikka, Espanja, Irlanti ja
Portugali.

3.3 Tutkimusmenot

Tutkimustoiminnan tukemiseen EU on käyttänyt menoistaan 1990-luvulla vuo-
sittain alle 4 prosenttia. Vuonna 1997 ne olivat 3,7 prosenttia EU:n menoista.

3.4 Ulkosuhteet

Kolmansien maiden avustamiseen EU:n talousarvion menoista käytettiin vuonna
1997 noin viisi prosenttia. Näistä menoista suurimpia eriä ovat kehitysyhteistyö-
menot ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden avustaminen.

3.5 Hallintomenot

Hallintoon EU käyttää viisi prosenttia talousarvion menoista. Vuonna 1997 EU:n
palveluksessa oli 30 000 virkamiestä. Heistä komission palveluksessa on 21 200
virkamiestä. Parlamentti työllistää 4 100, neuvosto 2 500 ja muut toimielimet yh-
teensä 2 200 virkamiestä.

3.6 Muut menot

Muihin menoihin sisältyy useita menoeriä koulutuksesta ja kasvatuksesta kulut-
tajasuojeluun ja energiapolitiikkaa sekä varauksia. Muut menot olivat vuonna
1997 noin 10 prosenttia kaikista menoista.
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Valtaosa EU:n menoista on jäsenmaiden saamia tuloja EU:lta. Tällaisia EU:n
menoja ovat EU:n maataloustuet, rakennerahastotuet, tuet tutkimustoimintaan
sekä vuonna 1995 kolmen uuden jäsenmaan saamat siirtymätuet. EU:n tilintar-
kastustuomioistuimen raportissa on jäsenmaille kohdistettu ”EU-tuloina” myös
hallintomenoja, mikäli kyseisessä maassa toimii EU:n virastoja ja laitoksia. Myös
EU:n kehitysyhteistyömenot on raportissa jaettu jäsenmaille, vaikka jäsenmaat
eivät olekaan tulojen varsinaisia saajia. Liitteissä 2 - 7 tulot on muutettu Suomen
markoiksi (1 ecu = 5,88125 mk) ja esitetty asukasta kohti laskettuina kuvioina.
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4 EU:n talousarvion tulot

EU:n talousarvion perusperiaate on, että menojen ja tulojen on oltava yhtä suuret.
EU ei voi tehdä alijäämäistä talousarviota, jossa alijäämä rahoitettaisiin lainan-
otolla. Kun siis parlamentti hyväksyi talousarvion kokonaismenoiksi vuodelle
1997 noin 82 mrd. ecua, se samalla hyväksyy jäsenmailta kerättävien tulojen
määräksi saman summan13.

Kun menojen kokonaismäärä tiedetään, jäsenmailta perittävien maksujen mää-
rääminen on sen jälkeen pelkkää matematiikkaa. Mitään neuvotteluvaraa esimer-
kiksi maakohtaisiin maksualennuksiin ei ole. Pari maksualennusta on erikseen
muissa yhteyksissä sovittu ja niistä on tehty tarkat säädökset. Ne on sijoitettu las-
kentakaavoihin, joiden avulla maksut jaetaan jäsenmaiden kesken.

4.1 Tulojen rakenne

Kokonaismenoista vähennetään ensiksi sekalaiset tulot14. Jäännös kertoo, paljon-
ko menoista on katettava nk. omilla varoilla eli jäsenmailta kerättävillä maksuilla.
Kun jäännöksestä ensiksi vähennetään tullit, sokeriverot ja maatalousmaksut (nk.
traditionaaliset omat varat), saadaan selville, paljonko menoista on katettava ar-
vonlisäveropohjaan ja bruttokansantuotteeseen perustuvilla jäsenmaiden mak-
suilla (ALV- ja BKTL-maksuilla). Kun ALV-maksu on määritetty ja sen
kokonaiskertymä saatu selville, loput peritään BKTL-maksuna. Vuonna 1997 se
oli 0,4693 prosenttia bruttokansantulosta.

Talousarvion tuloista kerättiin vuonna 1997 yli 40 prosenttia ALV-maksuina ja
noin 40 prosenttia BKTL-maksuina (Kuvio 9). EU:n jäsenmaksu-uudistuksen
johdosta BKTL-maksuja kerätään vuodesta 1998 lähtien ALV-maksuja enem-
män. Loput vajaa viidesosa tuloista on tulleja, sokeriveroja ja maataloustuottei-
den tuontimaksuja. Tullit ovat noin 15 prosenttia EU:n tuloista. Yhteiseen
maatalouspolitiikkaan liittyen EU:n ulkopuolelta tuotaville maataloustuotteille
asetetaan maksut, joiden avulla niiden hinnat nostetaan EU:n hintatasolle. Nämä
maksut tuloutetaan EU:n talousarvioon. Maatalousmaksut ja sokeriverot olivat
yhteensä  noin kaksi prosenttia EU:n talousarvion tuloista vuonna 1997. Vuonna
1997 EU:n talousarvion menojen lisäykset katettiin miltei kokonaisuudessaan
BKTL-maksun korotuksella, sillä muun rahoituksen yhteismäärä pienentyi abso-
luuttisestikin vuodesta 1996. Tämä vastaa Delors II -rahoitussuunnitelmaan (kos-

                                             
13 Vähäinen määrä, noin 0,5 prosenttia menoista, katetaan EU:n sisältä tulevilla sekalaisilla tuloilla.
14 Sekalaisista tuloista valtaosa on EU:n henkilökunnan palkoista perittäviä veroja ja eläkemaksuja. Lisäk-
si niihin sisältyy erilaisia myynti-, vuokra- ja korkotuloja sekä muun muassa EU:n tutkimusohjelmiin
osallistumisesta aiheutuvat tulot kolmansista maista.
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kee vuosia 1995 - 1999) sisältyvää linjaa, jonka mukaan EU:n talousarvion ra-
hoitusta siirretään köyhiltä jäsenmailta rikkaille.
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Kuvio 9 EU:n talousarvion tulojen rakenne vuosina 1971 - 199915, %

4.2 Jäsenmaiden maksut EU:n talousarvioon

Eniten maksuja peritään Saksalta16. Saksa maksoi EU:lle vuonna 1997 noin 21
mrd. ecua eli 125 mrd. Suomen markkaa (Kuvio 10 ja Taulukko 6 ). Saksan
osuus jäsenmailta kerättävistä varoista on 28 prosenttia. Ranskan osuus on 17,5 ja
Italian ja Englannin 12 prosenttia. Muiden osuudet jäävät alle kymmenen prosen-
tin. Uusimmista jäsenmaista Ruotsin ja Itävallan kummankin maksuosuus on va-
jaa kolme prosenttia. Suomen osuus 1,4 prosenttia on samaa suuruusluokkaa kuin
Portugalin ja Kreikan maksuosuudet. Suomea ja Kreikkaa "pienempiä" maita
maksuosuudella mitattuna ovat vain Irlanti ja Luxemburg. Myös väkiluvulla mi-
taten Suomea pienempiä jäsenmaita ovat Irlanti ja Luxemburg. Sen sijaan Kreik-
ka on väkiluvultaan EU:n seitsemänneksi suurin maa.

                                             
15 European Commission: The Community Budget: The Facts in Figures, Luxembourg 1998.
16 Tilintarkastustuomioistuin: Vuosikertomus varainhoitovuodelta 1997 ja toimielinten vastaukset. Liite I
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon ja taseeseen sekä Euroopan kehitysrahastoihin liittyviä tausta-
tietoja. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 349, 17 Marraskuuta 1998.
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Kuvio 10 Jäsenmaiden maksut talousarvioon vuosina 1997 ja 1998, milj.
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Taulukko 6  Jäsenmaiden maksut EU:n talousarvioon vuosina 1997 ja 1998,
mrd. mk (1 ecu = 5,88125 ja 5,98215 S mk)

Maa
1997, tilinpäätös 1998, talousarvio

Belgia 17,5 18,2
Tanska 8,9 9,8
Saksa 124,8 135,6
Kreikka 6,9 7,9
Espanja 31,6 32,3
Ranska 77,5 84,1
Irlanti 4,0 4,9
Italia 51,0 63,4
Luxemburg 1,0 1,1
Hollanti 28,5 29,1
Itävalta 12,4 12,4
Portugali 6,3 6,7
Suomi 6,3 6,7
Ruotsi 13,7 13,7
Englanti 52,5 69,7
Kaikki 442,8 495,7
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Myös useimpien yksittäisten maksujen kohdalla Saksa on suurin maksaja
(Taulukko 7). Esimerkiksi EU:n tullituloista neljännes tulee Saksasta. Muita suu-
ria tullitulojen tulouttajia ovat Englanti ja Hollanti. Sen sijaan esimerkiksi Rans-
kan osuus EU:n tullituloista on vain 10 prosenttia.

Taulukko 7  Jäsenmaiden osuus eri EU-maksuista vuonna 1997 ja kaikista
maksuista vuonna 1998,  %

Maa
Maatalous-

maksut
Sokeri-
maksut

Tullit ALV-
maksut

BKTL-
maksut

Kaikki
1997

Kaikki
1998

Belgia 2,8 6,0 7,9 2,9 3,4 3,9 3,7
Tanska 0,7 3,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Saksa 16,3 27,9 24,5 30,7 27,1 28,2 27,4
Kreikka 1,0 0,9 1,2 1,7 1,5 1,6 1,6
Espanja 2,8 4,2 4,6 8,2 7,2 7,1 6,5
Ranska 6,1 27,5 9,9 20,0 17,8 17,5 17,0
Irlanti 0,0 1,1 1,7 0,8 0,7 0,9 1,0
Italia 4,8 8,7 8,1 11,3 13,6 11,5 12,8
Luxemburg 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Hollanti 17,8 6,6 12,2 5,3 4,8 6,4 5,9
Itävalta 1,3 2,6 1,8 3,3 2,7 2,8 2,5
Portugali 4,0 0,0 1,0 1,7 1,3 1,4 1,3
Suomi 0,8 0,6 1,1 1,5 1,5 1,4 1,4
Ruotsi 1,5 1,9 2,7 3,4 2,9 3,1 2,8
Englanti 40,1 8,6 21,1 6,9 13,1 11,9 14,1
Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tullitulojen ja maatalous- ja sokerimaksujen osuus EU:n jäsenmailtaan kerää-
mistä tuloista oli 21 prosenttia vuonna 1997 (Taulukko 8). Keräyspalkkioiden (10
prosenttia) vähentämisen jälkeen niiden osuus on 19 prosenttia. Belgian, Irlannin,
Hollannin ja Englannin maksamista EU-maksuista tullit ovat kolmanneksen suu-
ruusluokkaa. Muissa maissa osuus on 10 - 20 prosenttia.

ALV-maksut olivat 46 prosenttia ja BKTL-maksut 36 prosenttia EU:n jäsen-
mailtaan keräämistä tuloista vuonna 1997. Noin puolella jäsenmaista yli puolet
niiden maksamista maksuista on ALV-maksuja. BKTL-maksun osuus vaihtelee
maittain 30 - 40 prosentin välillä.

Maksujen suuruus vastaa kaikkien jäsenmaiden kohdalla likipitäen niiden brutto-
kansantuotteen osuutta EU:n jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantuot-
teesta. Kokonaismaksu jaetaan siis pääpiirteissään jäsenmaiden kansantalouksien
koon suhteessa. Liitteissä 8 - 14 kukin maksujen ryhmä esitetään kuviona, jossa
maksut ovat asukasta kohti laskettuja Suomen markkoja.
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Taulukko 8 Jäsenmaiden EU - maksujen jakautuma vuonna 1997, %

Maa
Maatalous-

maksut
Sokeri-
maksut

Tullit ALV-
maksut

BKTL-
maksut

Kaikki

Belgia 1,0 2,5 36,0 33,8 30,9 100,0
Tanska 0,5 2,2 18,3 45,1 35,7 100,0
Saksa 0,8 1,5 15,7 49,5 34,3 100,0
Kreikka 0,9 0,8 13,7 50,8 35,3 100,0
Espanja 0,5 0,9 11,7 52,1 36,1 100,0
Ranska 0,5 2,3 10,3 51,9 36,4 100,0
Irlanti 0,0 1,7 34,6 39,6 27,7 100,0
Italia 0,6 1,1 12,7 44,8 42,3 100,0
Luxemburg 0,4 0,0 13,9 52,3 34,9 100,0
Hollanti 3,8 1,5 34,4 37,7 26,5 100,0
Itävalta 0,6 1,4 11,4 53,0 35,0 100,0
Portugali 3,8 0,0 12,2 52,9 32,7 100,0
Suomi 0,7 0,6 13,7 48,4 38,1 100,0
Ruotsi 0,6 0,9 15,8 50,3 34,1 100,0
Englanti 4,6 1,1 32,2 26,5 39,4 100,0
Kaikki 1,4 1,5 18,1 45,5 35,7 100,0

4.3 Jäsenmaiden tulot EU:n talousarviosta

Eniten tuloja EU:n talousarviosta saivat vuonna 1997 Ranska, Espanja ja Saksa
(Kuvio 11 ja Taulukko 9). Niiden bruttotulot olivat 10 - 12 miljardia ecua (60 -
70 miljardia markkaa). Jos tulot suhteutetaan maan asukaslukuun, suurimpia tu-
lojen saajia ovat silloin Irlanti, Kreikka ja Portugali (liite 8).
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Kuvio 11  EU:n talousarviosta jäsenmaille suunnatut tulot vuonna 1997,
milj. ecua (mukana eivät ole jäsenmaiden tuloiksi kohdistetut
EU:n hallinto- ja kehitysyhteistyömenot)

Taulukko 9 Jäsenmaiden tulot EU:n talousarviosta vuonna 1997, mrd. mk (1
ecu = 5,88125 S mk, mukana eivät ole jäsenmaiden tuloiksi koh-
distetut EU:n hallinto- ja kehitysyhteistyömenot)

Maa Mrd. mk
Belgia 9,1
Tanska 8,7
Saksa 57,9
Kreikka 31,2
Espanja 65,4
Ranska 70,8
Irlanti 19,2
Italia 48,3
Luxemburg 0,3
Hollanti 14,1
Itävalta 7,5
Portugali 21,0
Suomi 6,1
Ruotsi 6,3
Englanti 40,3
Kaikki 406,2
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Ranskalle maksettiin vuonna 1997 reilusti yli 20 prosenttia EU:n maataloustuesta
(Taulukko 10). Saksan osuus EU:n maataloustuesta oli 14 prosenttia; Italian, Es-
panjan ja Englannin osuus yli 10 prosenttia.

EU:n rakennerahastotuista neljäsosa maksettiin Espanjaan, 14 prosenttia Saksaan
ja 11 prosenttia Italiaan ja Portugaliin.

Tutkimustuesta yli viidennes maksettiin Englantiin ja Saksaan ja Ranskaan 17
prosenttia. Suomen osuus (1,8 prosenttia) EU:n tutkimustuesta oli jonkin verran
suurempi kuin Suomen kansantalouden koko olisi edellyttänyt.

Taulukko 10  Jäsenmaiden osuus eri EU-tuloista vuonna 1997, %

Maa
EMOTR-tuki Rakenne-

rahastot
Tutkimus Siirtymätuet Kaikki

Belgia 2,4 1,4 8,0 - 2,2
Tanska 3,0 0,7 2,9 - 2,1
Saksa 14,2 14,1 17,5 - 14,2
Kreikka 6,7 9,8 2,5 - 7,7
Espanja 11,3 24,7 6,0 - 16,1
Ranska 22,5 9,6 16,5 - 17,4
Irlanti 5,0 4,6 1,8 - 4,7
Italia 12,5 11,2 9,5 - 11,9
Luxemburg 0,1 0,1 0,6 - 0,1
Hollanti 4,3 1,8 7,2 - 3,5
Itävalta 2,1 1,2 1,4 33,5 1,9
Portugali 1,6 11,2 0,9 - 5,2
Suomi 1,4 1,4 1,8 30,7 1,5
Ruotsi 1,8 0,7 2,1 35,8 1,5
Englanti 10,8 7,5 21,2 - 9,9
Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tanskan saamat EU-tuet painottuvat erityisen vahvasti maataloustukeen
(Taulukko 11). Tanskan vuonna 1997 saamista EU-tuista 84 prosenttia oli maa-
taloustukea. Myös Ranskan, Hollannin, Ruotsin ja Itävallan saamissa EU-tuissa
maataloustuki on hallitsevassa asemassa (osuus on 70 prosentti tai sitä enem-
män).

Rakennerahastotulot ovat erityisen tärkeitä nk. koheesiomaille. Portugalin EU-
tuista 80 prosenttia tulee rakennerahastoista. Kreikalla ja Espanjalla rakennera-
hastotukien osuus on 50 - 60 prosenttia.

Luxemburgin ja Belgian EU-tuet painottuvat selvästi muita maita enemmän tut-
kimusrahoihin.
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Taulukko 11 Jäsenmaiden EU-tulojen jakautuma vuonna 1997,  %

Maa
EMOTR-tuki Rakenne-

rahastot
Tutkimus Siirtymätuet Kaikki

Belgia 63,4 23,7 13,0 - 100,0
Tanska 83,5 11,5 5,0 - 100,0
Saksa 58,7 36,8 4,5 - 100,0
Kreikka 51,4 47,4 1,2 - 100,0
Espanja 41,4 57,3 1,4 - 100,0
Ranska 76,0 20,5 3,5 - 100,0
Irlanti 62,3 36,3 1,4 - 100,0
Italia 62,0 35,1 2,9 - 100,0
Luxemburg 38,6 34,2 27,1 - 100,0
Hollanti 73,3 19,1 7,6 - 100,0
Itävalta 67,2 24,5 2,8 5,5 100,0
Portugali 18,4 80,9 0,6 - 100,0
Suomi 54,8 34,5 4,4 6,2 100,0
Ruotsi 70,0 18,0 4,9 7,1 100,0
Englanti 64,1 28,1 7,8 - 100,0
Kaikki 58,8 37,3 3,7 0,3 100,0

4.4 Nettomaksu

Kun EU:lta saatavat tulot ja sille maksettavat menot otetaan saman aikaisesti
huomioon, päästään nettomaksuvertailuun. Se vasta kertoo, mikä on maan "ra-
hallinen hyöty" EU:n talousarviosta. Tietoja eri jäsenmaiden EU:lta saamista tu-
loista ei EU:n talousarviossa kuitenkaan esitetä. Tällaiset nettomaksulaskelmat on
koettu ymmärrettävästi yhteisön yhtenäisyyden kannalta pulmallisiksi. Vasta
vuonna 1998 komissio julkaisi ensimmäistä kertaa omat maakohtaiset nettomak-
sulaskelmansa17.

EU:n tilintarkastustuomioistuin on jo pitkään julkaissut raporteissaan myös tietoja
EU:n maksuista jäsenmaihin. Näiden tietojen pohjalta voidaan laatia laskelmia
maakohtaisista nettomaksuista tai nettotuloista. Viimeisin käytettävissä oleva ti-
lintarkastajien raportti koskee vuotta 199718.

Seuraavassa esitettävissä nettomaksulaskelmissa on jäsenmaiden saamista tuloista
poistettu hallintomenot ja muut yhteiset menot, jotka tilintarkastajien raportissa

                                             
17 The European Commission: Financing the European Union. Brussels 7.10.1998.
18 Tilintarkastustuomioistuin: Vuosikertomus varainhoitovuodelta 1997 ja toimielinten vastaukset. Euroo-
pan yhteisöjen virallinen lehti C 349, 17. Marraskuuta 1998.



35

on kohdennettu jäsenmaille. Tällöin tuloissa ovat mukana vain selvät tukityyppi-
set tulot EU:lta. Tilintarkastajien raportissa ei EU:n saamiin tuloihin sisälly uusi-
en jäsenmaiden Itävallan, Ruotsin ja Suomen vielä vuonna 1997 Euroopan
investointipankille suorittamia maksuja19. Seuraavissa laskelmissa uusimpien jä-
senmaiden maksut Euroopan investointipankille on otettu huomioon ko. maiden
maksuissa EU:lle. Kun EU:lta saaduista tukituloista vähennetään maan suoritta-
mat maksut EU:lle, erotus on nettomaksu (-) tai nettotulo (+).

Suurin nettomaksaja oli vuonna 1997 Luxemburg (Kuvio 12). Maan nettomaksu
oli lähes 1600 mk asukasta kohti. Luxemburg saa kuitenkin huomattavia tuloja
EU:n hallintomenojen muodossa; jos ne otettaisiin huomioon tuloina, maan net-
tomaksu pienentyisi oleellisesti. Toiseksi suurin nettomaksaja oli Hollanti, jonka
nettomaksu EU:lle oli lähes 1 000 mk asukasta kohti. Hollanti ohitti tässä vertai-
lussa nyt Saksan, joka on vuosia ollut EU:n suurin nettomaksaja. Nyt Saksan
nettomaksu oli noin 800 markkaa asukasta kohti.

Tässä vertailussa Suomen nettomaksu on 75 markkaa asukasta kohti. Uusista jä-
senmaista Ruotsi oli kolmantena jäsenyysvuotenaan EU:n kolmanneksi suurin
nettomaksajia (900 mk/asukas) heti Hollannin jälkeen.

EU:n 15 jäsenmaasta 11 oli nettomaksajia ja 4 nettosaajia. Suurin nettosaaja oli
Irlanti, yli 4 000 mk asukasta kohti. Kreikka sai nettona 2 300 mk, Portugali
1 500 mk, Espanja lähes 900 mk. Tanska oli nyt ensimmäistä kertaa nettomaksaja
(noin 30 markkaa/asukas).

                                             
19 Tilintarkastustuomioistuin käsittelee vain EU:n talousarvioon sisältyviä asioita, ei talousarvion ulko-
puolella olevan investointipankin asioita.



36

-1560

-919

-890

-820

-816

-653

-206

-116

-101

-75

-46

-29

861

1480

2311

4143

-2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

Espanja

Portugali

Kreikka

Irlanti

Luxemburg
Hollanti

Ruotsi

Belgia

Itävalta

Italia
Suomi

Englanti

Markkaa/asukas

Nettomaksu 1997,
mk/asukas

Saksa

Kaikki

Tanska

Ranska

Kuvio 12  EU:n talousarvion nettomaksajat (-) ja nettosaajat (+) vuonna
1997, mk/asukas (Itävallan, Ruotsin ja Suomen maksuissa muka-
na myös maksut Euroopan investointipankille)



37

5 EU:n talousarvion osuus julkisten varojen käytöstä
EU-maissa

Alkuvaiheissaan vuonna 1960 EU:n menot olivat 0,1 prosenttia jäsenvaltioidensa
julkisista menoista. Asukasta kohti laskettuna menoja oli alle 20 markkaa vuo-
dessa. Nyt EU:n menot ovat noin 2,5 prosenttia jäsenvaltioiden julkisista me-
noista. Jokaista jäsenvaltion asukasta kohti menoja on lähes 1 400 markkaa
vuodessa (Kuvio 13). Jäsenvaltioiden bruttokansantuotteeseen suhteutettuna
EU:n menot olivat vuonna 1960 vain 0,03 prosenttia  mutta vuonna 1999 niiden
arvioidaan olevan 1,13 prosenttia20.

Jäsenvaltioiden kansallisiin talousarvioihin verrattuna EU:n menoja voidaan pitää
edelleen suhteellisen pieninä. Vuosien 1960 - 1998 aikana niiden suhteellinen
merkitys on kuitenkin voimakkaasti kasvanut. EU:n talousarvion menot asukasta
kohti ovat 70-kertaistuneet, osuus jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta on kas-
vanut 40-kertaiseksi ja osuus jäsenvaltioiden julkisista menoista 24-kertaiseksi.

EU:n talousarvion merkitys on kasvanut verraten tasaista vauhtia vuosien varrel-
la. Esimerkiksi uusien jäsenvaltioiden mukaan tulo ei sellaisenaan näytä kasvat-
taneen talousarviota jäsenvaltioiden julkisiin menoihin tai asukaslukuun
suhteutettuna ainakaan välittömästi. Englannin, Irlannin ja Tanskan liittyminen
jäseneksi vuonna 1973 ei näy kuviossa 11 millään tavalla. Samaa voi sanoa Krei-
kan liittymisestä vuonna 1981 ja Espanjan ja Portugalin mukaan tulosta vuonna
1986. Niin ikään Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittyminen jäseneksi vuoden 1995
alussa ei vaikuttanut välittömästi mitään EU:n menoihin, kun niitä verrataan jä-
senvaltioiden julkisiin menoihin tai asukaslukuun. Jos EU:n laajentuminen uusiin
maihin on sen talousarvion merkitystä lisännyt, tämä on tapahtunut 2-3 vuoden
viipeellä.

Kuviossa 11 näkyvä EU:n talousarviomenojen kasvupiikki vuonna 1970 johtui
maataloustukimenojen kaksinkertaistumisesta edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 1971 maataloustuki palasi jälleen vuoden 1969 tasolle. Vuonna 1970
EU:n maataloustukimenot olivatkin korkeimmillaan eli lähes 90 prosenttia EU:n
kaikista menoista.

                                             
20 European Commission: The Community Budget: The Facts in Figures, Luxembourg 1998.
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6 Suomen ja EU:n väliset rahansiirrot

Valtioneuvoston tiedotteessa21 Euroopan unionin jäsenyydestä todettiin Suomen
EU-maksuista seuraavasti: "Jäsenmaksuina Suomi maksaa jäsenyyden ensimmäi-
senä vuonna EU:n budjettiin 6,6 miljardia markkaa. Suomi saa erilaisina tukina
suurin piirtein saman verran. Myöhempinä vuosina EU:sta saatavien tukien määrä
pienenee niin, että Suomesta tulee budjetissa nettomaksaja". Tätä muotoilua voi-
daan pitää verraten onnistuneena, kun ottaa huomioon sen hetkisen tilanteen
kaikkine epävarmuustekijöineen. Syksyn 1994 tiedotustoiminnassaan valtiova-
rainministeriö ja ulkoasiainministeriö luopuivat tästä muotoilusta ja esittivät ai-
van toisenlaisia arvioita esimerkiksi 21. 9. 1994 julkaisemassaan tiedotteessa (ks.
vasen sarake Taulukko 12).

EU:n tilintarkastajat julkaisevat vuosittain marraskuun puolivälissä raporttinsa
EU:n varainhoidosta edellisenä vuonna. Sen perusteella voidaan selvittää suh-
teellisen hyvin, paljonko myös Suomi maksaa EU:lle ja paljonko se siltä saa. Eli
mikä oli esimerkiksi Suomen nettomaksutilanne ensimmäisinä jäsenyysvuosina
1995 - 1997.

Tilintarkastajat käsittelevät raportissaan vain EU:n talousarvion ja jäsenmaiden
välisiä rahavirtoja; eivät lainkaan talousarvion ulkopuolella olevien yksiköiden
kuten Euroopan investointipankin ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahoja. Uu-
sille jäsenmaille Suomelle, Ruotsille ja Itävallalle ne olivat vielä alkuvuosina ver-
raten suuri maksurasitus. Siksi tilintarkastajien lukujen ohella taulukkoon 12 on
otettu mukaan Suomen maksut myös näille EU:n talousarvion ulkopuolella ole-
ville yhteisöille.

Suomi maksoi EU:lle vuonna 1997 noin 6,6 miljardia markkaa ja sai takaisin 6,2
miljardia markkaa (Taulukko 12). Siten Suomen nettomaksu EU:lle oli 0,4 mil-
jardia markkaa. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana Suomi on maksanut EU:lle
nettomaksua yhteensä noin 2,5 miljardia markkaa eikä Suomi ole missään vai-
heessa ollut nettosaaja EU:lta.

Vuonna 1998 Suomen valtion nettomaksu EU:lle oli valtion tilinpäätöstietojen
mukaan yli kaksi miljardia markkaa eli yli 400 markkaa asukasta kohti. Suomen
maksut EU:lle olivat suuremmat ja EU:n rakennerahastoista Suomeen saadut tu-
lot huomattavasti pienemmät kuin vuoden 1998 talousarviossa oli arvioitu.

Jatkossakaan Suomi ei ole tulossa EU:ssa nettosaajaksi. Merkittäviä lisämenoja
aiheutuu myös Suomelle Agenda 2000:n sisältämästä EU:n itälaajentumisesta ja
maataloustukijärjestelmän ja rakennerahastojen uudistuksesta.
                                             
21 Tiedote lähetettiin kaikille äänioikeutetuille äänioikeusilmoituksen mukana kesällä 1994 ennen EU-
kansanäänestystä.
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Komission arvion mukaan uusien jäsenmaiden aiheuttamat lisämenot ovat vuon-
na 2006 noin 85 miljardia markkaa. Kun otetaan huomioon uusista jäsenmaista
EU:lle tulevat lisätulot (noin 22 mrd. markkaa), itälaajentumisen nettokustannus
EU:lle olisi 63 mrd. markkaa. Kun Suomen osuus EU:n menoista on noin 1,5
prosenttia, itälaajentuminen aiheuttaisi Suomelle lisämenoja kaavamaisesti laski-
en 1,0 miljardia markkaa vuonna 2006.

Voidaan katsoa myös, että Agenda 2000:n supistukset maatalous- ja rakennera-
hastomenoissa johtuvat tarpeesta rahoittaa EU:n laajentumista itään. EU:n raken-
nerahastomenot ovat vuonna 2006 noin 17 miljardia markkaa pienemmät kuin
vuonna 1999. Suomen osuus rakennerahastotulojen supistumasta on kaavamai-
sesti laskettuna 0,3 miljardia markkaa. Yhteensä itälaajentuminen ja maatalous-
ja rakennerahastouudistukset heikentäisivät siten Suomen rahoitusasemaa noin
1,3 miljardia markkaa vuonna 2006.

Jatkossa Suomen maksettavaksi tulee myös uusi muutaman sadan miljoonan
markan maksu vuodessa Euroopan Kehitysrahastoon nk. Lomén sopimuksen ra-
hoittamiseen. Se mukaan lukien Suomen nettomaksu nousisi 2 - 3 miljardin mar-
kan tuntumaan vuonna 2006. Ja jos Suomi vuoden 1998 tapaan muulloinkin
epäonnistuu EU-rahoituksen hankinnassa, nettomaksu on jatkossa vieläkin suu-
rempi.
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Taulukko 12  Suomen nettomaksu EU:lle vuosina 1995 - 199722 sekä VM:n ja
UM:n arvio Suomen nettotulosta 21.9.1994, milj. mk

VM/UM
21.9.94

1995 1996 1997

Maksut EU:n talousarvioon:
* Nk. Perinteiset omat varat yhteensä, siitä: 1375 871 983 942
     - Tullit - 778 868 859
     - Maatalousmaksut - 72 55 45
     - Sokerin- ja isoglukoosin tuotantomaksut - 21 60 38
* Arvonlisäveropohjaan perustuva maksu (ALV-maksu) 3022 3186 2593 3028
* Bruttokansantuloon perustuva maksu (BKTL-maksu) 1973 1098 2127 2382
Maksut EU:n talousarvion ulkopuolelle ja muut erät:
 *Valtion maksut Euroopan investointipankille ja Eu-
roo-
pan hiili- ja teräsyhteisölle

451 511 539 249

* Terästeollisuusyritysten tuotantomaksut Euroopan
hiili- ja teräsyhteisölle - 10 11 12
*Valtion talousarviosta maksettavat Europarlamentin
jäsenten palkat - 5 4 4
= Maksut EU:lle yhteensä 6821 5681 6257 6617

Tulot EU:n talousarviosta:
* Siirtymäkauden tuki 1235 2718 950 382
* Tullien yms. kantopalkkiot 131 87 98 94
* Rakennerahastotuet 1868 959 788 2111
* Maataloustuet 4478 361 3786 3356
* Tuet tutkimustoimintaan 640 39 110 271
= Tulot EU:lta yhteensä 8352 4164 5732 6214

= Suomen nettotulo EU:lta (+) tai nettomaksu EU:lle (-) +1531 -1517 -525 -403

                                             
22 Lähteenä on käytetty Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksia varainhoitovuosilta 1995 - 1997
sekä Suomen valtion tilinpäätöksiä. Ecu-määräiset luvut on muutettu Suomen markoiksi seuraavasti:
1995: 1 ecu = 5,70936 mk
1996: 1 ecu = 5,83028 mk
1997: 1 ecu = 5,88125 mk
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Liite 1

EU:N MENOJEN KATTAMINEN JA JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN
VUONNA 1997

Kokonaislaskelma ja Suomea koskeva laskelma, milj. mk (1 ecu = 5,88125 mk)

Koko EU Suomi
Kokonaismenot 484 412,6
  - Katetaan sekalaisilla tuloilla 3 599,5
Jäännös: katetaan omilla varoilla 480 813,1 7 187,0
  - Katetaan tulleilla ja tuontimaksuilla 8 3623,4 1 309,0
Jäännös: katetaan ALV- ja BKTL-maksuilla 397 189,7 5 878,1

Tausta tiedot:
  - Bruttokansantulo 41 287 962,9 603 004,6
  - Arvonlisäveropohja23 19 388 928,6 261 774,4

ALV-maksut
 ALV-maksu yhtenäisen prosentin (1,0531)mukaan 203 419,2 2 756,7
Suomen osuus Englannin maksualennuksesta 291,4
ALV-maksu yhteensä 203 419,2 3 048,1
ALV-maksun enimmäismäärä 1,16 % ALV - pohjasta24 202 734,2 3 036,6
Edellisestä siirtyy katettavaksi BKTL-maksulla 685,0 11,5
Lopullinen ALV-maksu 202 734,2 3 036,6

BKTL-maksut
Katettavat menot 397 189,7
  - ALV-maksu -203 419,2
Jäännös: BKTL-maksulla katettava osuus (vastaa
0,4693 prosenttia BKTL:sta) 193 770,5 2 830,0
  + Englannin ALV-maksualennuksen kattaminen 685,0 11,5
Lopullinen BKTL-maksu 194 455,5 2 841,5

Yhteenveto
Traditionaaliset omat varat 83 623,4 1 309,0
ALV-maksut 202 734,2 3 036,6
BKTL-maksut 194 455,5 2 841,5
Omilla varoilla katettava määrä yhteensä 480 813,1 7 187,0

                                             
23 Laskelmassa huomioon otettava arvonlisäveropohja saa olla enintään 50 prosenttia bruttokansantulosta
Espanjan, Irlannin, Kreikan ja Portugalin kohdalla. Muilla jäsenmailla vastaava enimmäismäärä on 52
prosenttia bruttokansantulosta.
24 ALV-maksu saa olla enintään 1,16 prosenttia arvonlisäveropohjasta. Englannin maksualennuksen jaka-
minen muilta jäsenmailta perittäväksi aiheuttaa, että tämä rajoitus koskee Belgiaa, Italiaa, Ruotsia, Suo-
mea ja Tanskaa. Enimmäismäärän ylittävä osuus siirretään näiden maiden BKTL-maksuun.
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