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Tiivistelmä 
I Euroopan unioni (EU) ja sen jäsenvaltiot saavat EU:n ulkopuolisilta mailta 
rahoitussuorituksia näiden maiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. 
Suorituksissa on kyse pääasiassa rahoituksesta, jota kanavoidaan joko EU:n yleisen 
talousarvion ja EU:n virastojen talousarvioiden kautta tai suoraan joillekin 
jäsenvaltioille. Näiden EU:n kanssa tekemiensä sopimusten myötä EU:n ulkopuoliset 
maat pääsevät osallistumaan EU:n ohjelmiin ja toimiin ja/tai EU:n sisämarkkinoihin. 

II EU:n sopimuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja sopimuksiin liittyvistä 
suorituksista on jo olemassa huomattava määrä tietoa, mutta tiedot ovat hajanaisia ja 
puutteellisia. Siksi tilintarkastustuomioistuin päätti laatia tämän katsauksen omasta 
näkökulmastaan EU:n ulkoisena tarkastajana. Tarkoituksena oli luoda kattava yleiskuva 
suorituksista ja niitä koskevista säännöistä. 

III Kyse ei ole tarkastuksesta vaan katsauksesta, jota varten on kerätty tietoa EU:n ja 
Euroopan vapaakauppaliiton elimiltä sekä tutkimuksista, raporteista, artikkeleista, 
akateemisista julkaisuista ja muista julkisista tietolähteistä. 

IV EU:n ulkopuolisten maiden EU:n yleiseen talousarvioon suorittamat 
rahoitusosuudet olivat 1,5 miljardia euroa vuonna 2019, mikä on yksi prosentti EU:n 
kokonaistuloista. Rahoitusosuudet olivat peräisin 18 maasta; rahoitus jakautuu lähes 
30 ohjelmaan ja toimeen. Tämän lisäksi tietyt EU:n ulkopuoliset maat maksavat suoria 
rahoitusosuuksia joillekin EU:n virastoille. 

V Komissio ja virastot hallinnoivat rahoitusosuuksia hajautetusti, eikä komissiossa ole 
keskitettyä yhteyspistettä, jolla olisi tarkka yleiskuva näistä rahoitusosuuksista. 
Hallinnointiprosessi on monimutkainen, erityisesti Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen puitteissa suoritettujen rahoitusosuuksien osalta. Rahoitusosuuksien 
laskennan lähtökohtana on useimmissa tapauksissa maan bruttokansantuote 
suhteessa EU:n bruttokansantuotteeseen. Tämän jälkeen rahoitusosuuksien määriä 
mukautetaan usein tapauskohtaisesti. 

VI Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta johtaa EU:n ulkopuolisten maiden 
rahoitusosuuksien yleiseen kasvuun, sillä se vaikuttaa yksittäisten rahoitusosuuksien 
laskentaan (koska EU:n bruttokansantuote on aiempaa alhaisempi). Tilanteeseen 
vaikuttaa myös se, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu eron jälkeen joihinkin EU:n 
ohjelmiin EU:n ulkopuolisena maana. 
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VII Sen lisäksi, että Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvat valtiot (Islanti, 
Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) suorittavat rahoitusosuuksia EU:n ohjelmiin ja toimiin, 
ne osoittavat myös suoraan EU:n jäsenvaltioille rahoitusta, jonka kokonaismäärä on 
keskimäärin 0,5 miljardia euroa vuodessa. Näitä varoja myönnetään kahdesta 
rahoitusjärjestelmästä (Euroopan talousalueen / Norjan avustukset ja Sveitsin 
rahoitusosuus), joiden tarkoituksena on täydentää EU:n koheesiopolitiikkaa. Näitä 
rahoitusosuuksia voidaan pitää vastineena Euroopan vapaakauppaliiton maiden 
osallistumiselle EU:n sisämarkkinoihin. EU:n toimielimet eivät osallistu suoraan näiden 
varojen hallinnointiin ja valvontaan. 

VIII Tilintarkastustuomioistuin tuo esiin seuraavat keskeiset haasteet, jotka liittyvät 
EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksien hallinnointiin: 

o Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta ja sen vaikutus EU:n 
ulkopuolisten maiden maksamiin rahoitusosuuksiin 

o tasapainon saavuttaminen menettelyjen johdonmukaisuuden edistämisen ja sen 
välillä, että ohjelmien tai maiden erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon 
rahoitusosuuksien laskennassa ja hallinnoinnissa 

o avoimuuden ja tilivelvollisuuden edistäminen raportoimalla yksityiskohtaisesti 
rahoitusosuuksista EU:n ja virastojen talousarvioihin 

o sisämarkkinoiden tarjoamien etujen hyödyntäminen neuvoteltaessa suoraan 
jäsenvaltioille EU:n talousarvion ulkopuolella osoitettavien rahoitusosuuksien 
määristä ja vaikuttavan koordinoinnin varmistaminen EU:n toimintapolitiikkojen 
kanssa. 



 6 

 

Johdanto 
01 EU saa noin prosentin tuloistaan rahoitusosuuksina EU:n ulkopuolisilta mailta. 
Vuonna 2019 tämä määrä oli 1,5 miljardia euroa, ja se saatiin kaikkiaan 18 maalta 
(Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat sekä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenmaat). Näiden 
rahoitusosuuksien ansiosta EU:n ulkopuoliset maat voivat hyötyä EU:n ohjelmista, 
kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tai Erasmus+ -ohjelmasta, sekä osallistua 
joidenkin EU:n virastojen toimintaan. EU avaa monia sisäisiä ohjelmiaan ja toimiaan 
EU:n ulkopuolisille maille osana laajempaa ulkopoliittista strategiaansa. EU:n 
ulkopuolisten maiden osallistuminen EU-ohjelmiin voi mahdollistaa myös merkittävän 
yhteistyön EU:n kannalta strategisilla aloilla (esim. avaruusala tai tutkimus ja 
kehittäminen). 

02 Lisäksi EFTA-valtiot – Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi – osoittavat varoja 
suoraan useille EU:n jäsenvaltioille, yhteensä keskimäärin 0,5 miljardia euroa 
vuodessa. Varojen avulla pyritään vähentämään sosiaalisia ja taloudellisia eroja 
Euroopan talousalueella (ETA) ja EU:ssa. Näitä rahoitusosuuksia voidaan pitää 
vastineena osallistumiselle EU:n sisämarkkinoihin. 

03 Suoritukset tapahtuvat yleensä rahoituksen muodossa, mutta EU:n ulkopuoliset 
maat voivat tehdä myös luontoissuorituksia. Tällaiset suoritukset ovat harvinaisempia, 
ja ne liittyvät yleensä asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon komissioon tai EU:n 
virastoihin. 

04 Rahoitusosuuksien määristä sopiminen, niiden laskeminen ja kerääminen EU:n 
ulkopuolisista maista on monimutkainen prosessi. Sitä ohjaavat muutamat yhteiset 
periaatteet, ja hallinnoinnista vastaavat hajautetusti lähinnä komission pääosastot ja 
virastot. Lisäksi jäsenvaltiot jakavat vastuun niille suoraan osoitettujen varojen 
hallinnoinnista niiden EFTA-maiden kanssa, jotka osoittavat kyseiset varat 
jäsenvaltioille. Kaaviossa 1 esitetään EU:n ulkopuolisten maiden eri rahoitusosuudet. 
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Kaavio 1 – Yleiskatsaus EU:n ulkopuolisten maiden vuonna 2019 
maksamiin rahoitusosuuksiin 

1 EU:n erillisvirastot (ks. kohdat 21–23). 
2 Määrä arvioidaan vuotuisena keskiarvona kunkin rahoituskauden kokonaismäärärahojen perusteella 

(ks. kohta 02). 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

05 Tiettyyn EU-ohjelmaan osallistumista koskevat ehdot, mukaan lukien
rahoitusosuudet, vahvistetaan EU:n ja kunkin EU:n ulkopuolisen maan välisissä 
kansainvälisissä sopimuksissa. Tällaisia sopimuksia on tällä hetkellä voimassa noin 100, 
ja EU on osapuolena kaikkiaan yli 1 000 sopimuksessa yli sadan EU:n ulkopuolisen 
maan ja useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa1. 

1 Euroopan unionin julkaisutoimisto: EUR-Lex – Directory of international agreements. 

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
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06 Yleinen kiinnostus EU:n suhteisiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on viime 
aikoina lisääntynyt Kanadan ja Japanin kanssa tehtyjen kauppasopimusten2 
voimaantulon myötä sekä Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota EU:sta; 
kiinnostusta on lisäksi herättänyt keskustelu EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
suhteiden tulevasta muodosta – muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumisesta EU:n rahoitusohjelmiin. 

07 EU:n ulkoisen tarkastajan tehtävä tarjoaa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle ainutlaatuisen näköalan EU:n toimintapolitiikkoihin, 
aloitteisiin ja varainkäyttöön. Tämän katsauksen avulla tilintarkastustuomioistuin pyrkii 
vastaamaan yleiseen kiinnostukseen tarjoamalla kattavan kuvan EU:n ulkopuolisten 
maiden EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamista rahoitusosuuksista. Lisäksi katsaus 
sisältää yksityiskohtaiset tiedot rahoitusosuuksien määrittämis-, hallinnointi-, 
raportointi- ja tarkastustavoista. 

  

                                                      
2 EUVL L 11, 14.1.2017, s. 23; EUVL L 330, 27.12.2018, s. 3. 
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Katsauksen laajuus ja lähestymistapa 
08 Katsaus kattaa EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet EU:n talousarvioon ja 
EU:n virastojen talousarvioihin sekä EU:n ulkopuolisten maiden tietyille jäsenvaltioille 
suoraan osoittamat varat, joita hallinnoidaan EU:n talousarvion ulkopuolella. Katsaus 
kattaa myös Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen puitteissa EU:lle 
osoitetut luontoissuoritukset. Virastojen soveltamat järjestelyt vaihtelevat, joten 
katsauksessa kuvataan näille yhteisöille suoritettavien rahoitusosuuksien 
laskentaperiaatteet mutta ei käsitellä hallinnointia, raportointia, sisäistä valvontaa eikä 
tarkastusta. 

09 Kaikki rahoitusosuudet perustuvat EU:n ulkopuolisten maiden ja EU:n välisiin 
kansainvälisiin sopimuksiin (tai poikkeustapauksissa yhteisymmärryspöytäkirjoihin). 
Katsauksessa ei käsitellä sellaisia saamisia EU:n ulkopuolisilta mailta, jotka eivät 
perustu näihin sopimuksiin (kuten käyttämätön hankerahoitus, maksut, sakot ja 
seuraamukset). 

10 EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tekemistä sopimuksista ja sopimuksiin 
liittyvistä rahoitusosuuksista on yleisesti saatavilla tietoa, mutta tiedot ovat hajanaisia 
ja puutteellisia. Katsauksessa pyritään ottamaan huomioon nykyinen yleinen kiinnostus 
aiheeseen (ks. kohta 06) ja esittämään nämä tiedot kattavasti. Tavoitteena on korjata 
nykyiset tiedoissa esiintyvät puutteet ja luoda yhtenäinen taloudellinen katsaus 
rahoitusosuuksiin sekä kuvata niitä koskevia keskeisiä sääntöjä ja periaatteita. 
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tilintarkastustuomioistuin analysoi tätä alaa 
perusteellisesti. 

11 Tilintarkastustuomioistuin analysoi taloudellista katsausta varten kautta 2014–
2019. Rahoitusosuuksia koskevien mekanismien analyyttisen kuvauksen osalta on 
syytä huomata, että tilintarkastustuomioistuin arvioi tilannetta uudelleen katsauksen 
laatimisajankohtana, ellei toisin mainita. 

12 Kyseessä ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu erityisesti tätä 
tarkoitusta varten joulukuuhun 2020 mennessä kerättyihin julkisiin tietoihin. 
Tilintarkastustuomioistuin keräsi nämä tiedot Euroopan komissiolta, EU:n virastoilta, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolta (EUH) ja EFTA:n elimiltä. Katsauksessa hyödynnettiin 
myös tutkimuksia, raportteja, artikkeleita, akateemisia julkaisuja ja muita tästä 
aiheesta julkisesti saatavilla olevia tietoja. 
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13 Saadakseen paremman käsityksen siitä, miten rahoitusosuuksia koskevat 
mekanismit toimivat käytännössä, tilintarkastustuomioistuin arvioi useita osa-alueita: 

o Rahoitusosuudet EU:n ohjelmiin ja toimiin: 

o Horisontti 2020 ja Erasmus+, jotka muodostavat suurimmat ohjelmia 
koskevat rahoitusosuudet 

o EFTA-maiden rahoitusosuudet, jotka ovat määrältään huomattavia ja joita 
hallinnoidaan erillisillä mekanismeilla 

o Jäsenvaltioille suoraan osoitetut rahoitusosuudet: 

o ETA:n/Norjan avustukset ja Sveitsin rahoitusosuus, jotka vastaavat kaikkia 
EU:n talousarvion ulkopuolisia rahoitusosuuksia. 
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Yleiskatsaus rahoitusosuuksiin 
Oikeusperusta 

14 Kun EU määrittelee suhteensa EU:n ulkopuoliseen maahan, se käyttää yleensä 
korkean tason kansainvälisiä sopimuksia luodakseen yleiset puitteet suhteille. EU 
solmii nämä sopimukset Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) 
määrättyä vakiomenettelyä noudattaen (ks. liite I). Tällaisia sopimuksia on 
monenlaisia. Näissä korkean tason kansainvälisissä sopimuksissa ei yleensä määrätä 
EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksista. 

15 Korkean tason sopimusten lisäksi EU tekee usein kunkin EU:n ulkopuolisen maan 
kanssa erillisen puitesopimuksen EU:n ohjelmiin osallistumista koskevista 
yleisperiaatteista. Tämän jälkeen osapuolet tekevät erillisistä ohjelmista yksittäisiä 
sopimuksia, jotka voidaan hyväksyä komission päätöksellä SEUT-sopimuksessa 
määrättyä yksinkertaistettua menettelyä noudattaen3. Näissä yksittäisissä 
sopimuksissa määritellään kunkin maan EU:lle maksamat rahoitusosuudet ja muut 
osallistumista koskevat erityisehdot. 

16 Kaaviossa 2 ryhmitellään EU:n ulkopuoliset maat sen mukaan, minkä tyyppisen 
korkean tason sopimuksen ne ovat tehneet EU:n kanssa. EU:lla on läheisimmät suhteet 
EFTA-maihin, EU:n ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin sekä Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin maihin. Kaaviossa esitetään myös 18 EU:n 
ulkopuolista maata, jotka osallistuvat EU:n ohjelmiin ja toimiin. 

                                                      
3 SEUT, 218 artiklan 7 kohta. 
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Kaavio 2 – EU:n suhteet EU:n ulkopuolisiin maihin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komissiolta saatujen tietojen perusteella (kauppapolitiikan 
pääosasto korkean tason sopimusten osalta ja budjettipääosasto rahoitusosuuksia suorittavien maiden 
osalta). 
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Taloudellinen yleiskatsaus 

17 EU:n yleiseen talousarvioon maksettavat rahoitusosuudet ovat suurimpia. Niitä 
suorittaa tällä hetkellä 18 EU:n ulkopuolista maata; rahoitus jakautuu lähes 30 
ohjelmaan ja toimeen (kattava kuvaus esitetään liitteissä II ja III). 

Rahoitusosuudet EU:n ohjelmiin ja toimiin 

Rahoitusosuudet EU:n yleiseen talousarvioon 

18 Kaaviossa 3 esitetään EU:n ulkopuolisten maiden EU:n talousarvioon vuosina 
2014–2019 maksamien rahoitusosuuksien kokonaismäärä sekä viisi suurinta osuutta 
kokonaismäärästä. ETA-sopimuksen puitteissa suoritetut rahoitusosuudet kerätään 
yhtenä suurena eränä kaikkiin ohjelmiin (ja esitetään sellaisena kaaviossa). 
Rahoitusosuuksien kokonaiskasvu vuosina 2016 ja 2017 johtui pääasiassa Sveitsin 
siirtymisestä osittaisesta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumisesta 
täysimääräiseen osallistumiseen (tarkemmat tiedot, ks. kohta 77). 
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Kaavio 3 – EU:n talousarvioon suoritettujen rahoitusosuuksien 
kokonaismäärä vuosina 2014–2019 

Huom. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvät myös Sveitsin ja Ukrainan osallistuminen Euratomin 
tutkimus- ja koulutusohjelmaan sekä Sveitsin osallistuminen kansainvälisen 
lämpöydinkoereaktorihankkeen (ITER) toimiin. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission ja neuvoston tietojen perusteella. 
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19 Absoluuttisina lukuina ilmaistuna suurimmat rahoittajat ovat Sveitsi, Norja, Israel 
ja Turkki, joiden yhteenlasketut rahoitusosuudet muodostavat noin 95 prosenttia EU:n 
ulkopuolisten maiden vuotuisista rahoitusosuuksista. Viisi pääosastoa kerää 
99 prosenttia rahoitusosuuksista: tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD), 
budjettipääosasto (BUDG), koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin 
pääosasto (EAC), sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan4 
pääosasto (GROW)5 sekä muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto (HOME). Kaaviossa 4 
esitetään tarkempia tietoja EU:n vuoden 2019 talousarvioon osoitettujen 
rahoitusosuuksien jakautumisesta EU:n ulkopuolisten maiden kesken sekä näiden 
pääosastojen hallinnoimien EU:n ohjelmien ja toimien välillä (kattava yleiskatsaus 
kauteen 2014–2019, ks. liite II). Budjettipääosasto kerää keskitetysti ETA-
rahoitusosuudet ja jakaa ne asianomaisten ohjelmien ja toimien hallinnoinnista 
vastaavien pääosastojen kesken. 

                                                      
4 Pienet ja keskisuuret yritykset. 

5 Vastuu EU:n avaruus- ja puolustustoiminnasta siirtyi 1.1.2020 alkaen sisämarkkinoiden, teollisuuden, 
yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolta uudelle puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden 
pääosastolle. 
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Kaavio 4 – Yhteenveto tärkeimmistä rahoitusosuuksista EU:n 
talousarvioon vuonna 2019 maittain, ohjelmittain ja 
vastuupääosastoittain 

 
Huom. Luku koskee komission pyytämiä rahoitusosuuksia (saamiset). EU:n ulkopuolisten maiden vuonna 
2019 tosiasiallisesti maksamat määrät voivat poiketa siitä hieman jaksotusmenettelyjen tai maksujen 
viivästymisen vuoksi. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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20 ETA:n rahoitusosuuksien jakautuminen maittain ja ohjelmittain tai toimien 
mukaan esitetään kaaviossa 5 (lisätietoja, ks. liite III). 

Kaavio 5 – ETA:n vuoden 2019 rahoitusosuudet maittain ja ohjelmittain 
tai toimien mukaan 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission asiakirjojen perusteella. 
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Maksut EU:n virastoille 

21 Komission lisäksi myös virastot hallinnoivat tiettyjä EU:n ohjelmia ja toimia. EU:n 
virastoja on kolmenlaisia: Komission toimeenpanovirastot, erillisvirastot ja muut 
elimet, joilla on erityistehtäviä ja joista ainoastaan Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti saa rahoitusta EU:n ulkopuolisilta mailta. 

22 Komissio rahoittaa toimeenpanovirastojen toiminnan kokonaisuudessaan EU:n 
talousarviosta, mikä tarkoittaa, että kaikki EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet 
sisältyvät jo kaaviossa 4 esitettyyn yhteenvetoon yleiseen talousarvioon osoitetuista 
rahoitusosuuksista. Myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti saa rahoitusta 
EU:n ulkopuolisilta mailta EU:n talousarvion kautta. 

23 Erillisvirastot saavat rahoitusta EU:n ulkopuolisilta mailta joko EU:n yleisen 
talousarvion kautta tai suoraan omiin talousarvioihinsa. Nämä suorat rahoitusosuudet 
olivat 37 miljoonaa euroa vuonna 2019 (ks. kaavio 6). 
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Kaavio 6 – EU:n erillisvirastojen saamat suorat rahoitusosuudet vuonna 
2019 

Erillisvirastot: 
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) 
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) 
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) 
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) 
Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) 
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA) 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) 
Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) 

Huom. Koska nämä rahoitusosuudet eivät ole osa EU:n yleistä talousarviota, niitä ei ole sisällytetty 
kaaviossa 4 esitettyyn yhteenvetoon. Luvut perustuvat vuoden 2019 saamisiin. Katsaus ei kata 
virastoille osoitettavia luontoissuorituksia. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin virastojen tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn antamien 
vastausten perusteella. 
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EU:n tuki rahoitusosuuksien rahoittamiseen 

24 Euroopan laajentumis- ja naapuruusstrategioissa korostetaan, että EU:n 
ulkopuolisten maiden on tärkeää osallistua EU:n ohjelmiin ja virastojen toimiin6. 
Tukeakseen yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tällä alalla EU voi osittain 
korvata niiden rahoitusosuudet kahdesta ulkoisen toiminnan välineestään: liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) ja Euroopan naapuruusvälineestä (ENI). IPA-
tuensaajien osallistuessa EU:n ohjelmiin ja virastojen toimintaan tavoitteena on 
valmistella asianomaisia maita täyteen EU-jäsenyyteen. 

25 EU:n ulkopuolisen maan on ensin maksettava rahoitusosuus kokonaisuudessaan 
ja sen jälkeen haettava maksetun määrän osittaista takaisinmaksua. IPA II -välineestä 
maksetaan yleensä takaisin enintään 90 prosenttia maan rahoitusosuudesta 
ensimmäisenä osallistumisvuonna, ja seuraavina vuosina palautettava määrä pienenee 
asteittain. ENIstä tuetaan yleensä enintään 50 prosentin osuutta rahoitusosuuksista. 

26 Ennen IPA II -tuen myöntämistä EU-ohjelmiin osallistumista varten komissio arvioi 
maan tilanteen ja määrittää toimintalogiikan. Komissio käyttää useita indikaattoreita, 
joiden avulla se arvioi kullekin maalle myönnetyn tuen vaikuttavuutta. Indikaattorit 
voivat vaihdella huomattavasti maittain, mille ei ollut saatavilla selitystä. Käytettyjen 
indikaattorien määrä ei ole sidoksissa korvattaviin määriin (ks. esimerkki laatikossa 1). 

                                                      
6 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan naapuruuspolitiikan 

lujittamisesta (COM(2006)726 final); Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 
Laajentumisstrategia sekä vuosien 2008 ja 2009 tärkeimmät haasteet (COM(2008) 674 final). 
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Laatikko 1 

Montenegron ja Serbian rahoitusosuuksille myönnetyn IPA II -tuen 
arvioinnissa käytetyt indikaattorit 

Komissio myöntää vuosittain noin miljoona euroa Montenegron rahoitusosuuksien 
osittaiseen korvaamiseen. Se käyttää seuraavia kuutta indikaattoria arvioidessaan 
maan osallistumista EU:n ohjelmiin: 

o niiden ohjelmien lukumäärä, joista on tehty sopimus 
o niiden yhteisöjen lukumäärä, jotka hyötyvät täysimääräisesti EU:n ohjelmista 

ja aloitteista 
o rahoitusosuuksien maksaminen oikea-aikaisesti 
o Montenegron omavastuullisuus ja sitoutuminen EU:n ohjelmiin, myös 

rahoituksen osalta 
o EU:n ohjelmien tunnettuuden taso maassa 
o osallistumisen ja tavoittavuuden taso vähemmistöyhteisöjen keskuudessa. 

Komissio antaa Serbialle tukea noin 16 miljoonaa euroa vuodessa. Komissio ottaa 
huomioon seuraavat kaksi indikaattoria: 

o niiden ohjelmien lukumäärä, joista on tehty sopimus 
o Serbian osallistumisaste EU:n eri ohjelmissa. 

27 Komissio esittää kunkin maan ohjelma-asiakirjoissa maakohtaiset tiedot, muun 
muassa tiedot maksetuista rahoitusosuuksista ja IPA II -välineen kautta takaisin 
maksetuista määristä. Edellä mainituista kahdesta EU:n rahoitusvälineestä vuosittain 
maksettavista korvauksista ei ole kattavaa yleiskuvaa maittain ja EU-ohjelmittain tai 
toimien mukaan jaoteltuna. 

Suoraan jäsenvaltioille osoitettavat rahoitusosuudet 

28 EFTA-valtiot (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) osoittavat lisärahoitusta 
joidenkin EU-jäsenvaltioiden useimmiten suoraan täytäntöön panemiin hankkeisiin ja 
ohjelmiin. Rahoitus tapahtuu erillään EU:n talousarviosta ja siihen sovelletaan erilaisia 
täytäntöönpanosääntöjä (ks. kohdat 78—107). Nämä rahoitusosuudet (keskimäärin 
0,5 miljardia euroa vuodessa), maksetaan suoraan jäsenvaltioille EFTA-valtioiden ja 
EU:n välillä tehtyjen sopimusten perusteella, ja niiden on tarkoitus täydentää EU:n 
koheesiopolitiikkaa vähentämällä sosiaalisia ja taloudellisia eroja. 
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Rahoitusosuudet EU:n ohjelmiin ja 
toimiin 

Rahoitusosuuksien määrittäminen, hallinnointi, raportointi ja 
tarkastaminen 

Vastuunjako 

29 Komissiolla on laajin tehtäväala EU:lle osoitettavien rahoitusosuuksien 
hallinnoinnissa. Kaaviossa 7 esitetään EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksia 
käsittelevien EU:n eri yksiköiden keskeiset vastuualueet. 

Kaavio 7 – EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksiin liittyvien 
vastuualueiden jakautuminen 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkisista lähteistä saatujen ja komission sekä EUH:n 
toimittamien tietojen perusteella. 
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Rahoitusosuuksien määrien vahvistaminen 

30 Rahoitusosuuksien vahvistamisen lähtökohtana on laskelma, jossa kyseiselle
EU-ohjelmalle tai toimelle vuosittain osoitettavat määrät kerrotaan tietyllä 
suhdeluvulla. Asianomaiselle EU-ohjelmalle tai toimelle osoitetut määrät vahvistetaan 
joko budjetoitujen määrien tai tosiasiallisten menojen perusteella. 

31 Suhdeluku määritellään EU:n ulkopuolisen maan ja EU:n välisessä sopimuksessa.
Tavoitteena on ottaa huomioon EU:n ulkopuolisen maan talouden suhteellinen koko 
verrattuna EU:n (tai kaikkien ohjelmaan osallistuvien maiden) talouteen niiden 
bruttokansantuotteen (BKT) perusteella7. 

32 Suhdeluvun laskennassa käytetään yleensä jotakin seuraavista kolmesta kaavasta:

o Kaava A (josta käytetään myös nimitystä BKT-kaava):

BKT EU:n ulkopuolinen maa
BKT, EU

o Kaava B (josta käytetään myös nimitystä ETA-kaava, koska sitä käytetään ETA-
sopimuksessa):

BKT, EU:n ulkopuolinen maa
BKT EU + BKT EU:n ulkopuolinen maa

 

o Kaava C (käytetään vain erityistapauksissa):

BKT, EU:n ulkopuolinen maa
BKT, kaikki ohjelmaan tai toimeen osallistuvat maat

 

33 Kaavoja A ja B käytetään eniten. Kaava A on vakiokaava, jota sovelletaan EU:n
ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksiin. Koska kaavalla B on suurempi nimittäjä kuin 
kaavalla A, se on edullisempi EU:n ulkopuolisille maille ja sitä sovelletaan maihin, 
joihin EU:lla on läheisemmät suhteet (yleensä ETA:n EFTA-valtiot sekä ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat). 

7 Eurostatin tilastoista saatujen markkinahintaista BKT:tä koskevien tietojen perusteella. BKT-tiedot 
ovat saatavilla Eurostatin verkkosivulla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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34 Kaavaa C käytetään harvemmin. Sitä sovelletaan esimerkiksi laskettaessa 
Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden8 (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) 
maksamia rahoitusosuuksia, jotka liittyvät Schengen-alueen sujuvan toiminnan 
kannalta keskeisten laaja-alaisten tietojärjestelmien, kuten Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS) tai viisumitietojärjestelmän (VIS), toimintaan. Kaavan nimittäjä 
perustuu ajatukseen, jonka mukaan kaikkien osallistuvien maiden olisi maksettava 
osuutensa järjestelmän käyttökustannuksista. Toisin kuin muihin EU-ohjelmiin 
osoitettujen rahoitusosuuksien laskenta, jossa käytetään budjetoituja määriä, SIS- ja 
VIS-rahoitusosuuksien laskenta perustuu kunkin tietojärjestelmän toimintaa varten 
tiettynä vuonna suoritettujen maksujen määrään. 

35 Joissakin tapauksissa, erityisesti EFTA-valtioiden osalta, rahoitusosuuksien määrät 
saadaan suoraan laskelmista, jotka perustuvat johonkin edellä kuvatuista kolmesta 
kaavasta. Toisissa tapauksissa lasketut määrät muodostavat kuitenkin pikemminkin 
neuvottelujen perustan. Komissio voi sopia EU:n ulkopuolisen maan kanssa 
mukautuksista, joilla voidaan merkittävästi muuttaa kaavalla saatuja teoreettisia 
määriä. 

36 Komissio sopi esimerkiksi kahden EU:n ulkopuolisen maan kanssa symbolisesta 
yhden euron määrästä ensimmäisinä Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusosuuksina, 
jotta mailla olisi aikaa kehittää valmiuksiaan hyötyä siitä. Eräässä toisessa tapauksessa 
EU:n ulkopuolinen maa tarjoutui maksamaan suuremman rahoitusosuuden kuin mitä 
kaavan B soveltamisesta seuraa, mikä kuvastaa maan onnistunutta osallistumista 
asianomaiseen EU-ohjelmaan (ks. laatikko 3). 

37 Näihin mukautuksiin ei ole olemassa standardoituja menetelmiä tai menettelyjä, 
ja komission lähestymistapa vaihtelee ohjelman ja EU:n ulkopuolisen maan mukaan. 
Lopullisten rahoitusosuuksien määrän vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon useita 
näkökohtia, kuten hyödyt, joita EU:n ulkopuolinen maa on saanut ohjelmaan 
osallistumisesta, neuvotteluihin vaikuttaneen erityisen poliittisen ja taloudellisen 
tilanteen sekä EU:n laajemmat ulkopoliittiset tavoitteet. 

                                                      
8 Ks. Schengenin assosiaatiosopimukset: Norja ja Islanti ovat saman neuvoston kanssa tehdyn 

sopimuksen osapuolia (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36), kun taas Liechtenstein liittyi EU:n ja Sveitsin 
väliseen sopimukseen erillisen pöytäkirjan perusteella (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52 ja EUVL L 160, 
18.6.2011, s. 21). 
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38 Suurin osa EU:n erillisvirastoille suoraan suoritettavista rahoitusosuuksista 
lasketaan soveltamalla joko kaavaa A tai kaavaa B. Euroopan pankkiviranomaisen, 
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan osallistuvien EFTA-valtioiden 
rahoitusosuus lasketaan eri kaavalla, jossa suhdeluku perustuu EU:n ulkopuolisen 
maan äänen painotukseen EU:n jäsenvaltioiden äänten painotukseen verrattuna. 
Kunkin maan äänen painotus perustuu maan väkilukuun. 

39 Joissakin tapauksissa EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet määräytyvät 
sen viraston toimintakustannusten perusteella, jonka toimintaan kukin EU:n 
ulkopuolinen maa osallistuu. Tämä koskee esimerkiksi Norjan ja Sveitsin 
rahoitusosuutta Eurofoundin toteuttamaan erityistutkimukseen tai Norjan 
rahoitusosuutta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvioon tietyn 
tietotekniikkahankkeen yhteydessä. 

Rahoitusosuuksien hallinnointi 

40 Kun määristä on sovittu, asiasta vastaavat komission pääosastot pyytävät 
rahoitusosuuksia kuhunkin ohjelmaan. Tämä tapahtuu yleensä yhdellä vuotuisella 
rahoituspyynnöllä kutakin ohjelmaa ja EU:n ulkopuolista maata kohti. Poikkeuksia on 
esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusosuuksissa, jotka jaetaan kahteen 
rahoituspyyntöön vuodessa, ja ETA:n rahoitusosuuksissa, jotka kerätään yhden 
rahoituspyynnön kautta kaikille ohjelmille. 

41 Kaikki ohjelmiin liittyvät EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet voidaan 
käyttää yksinomaan siihen ohjelmaan, johon ne on osoitettu. Ohjelman viimeisen 
vuoden aikana käyttämättä jääneet rahoitusosuudet voidaan kuitenkin siirtää 
seuraavaan ohjelmaan. 

42 Jos EU:n ulkopuoliset maat eivät suorita maksua määräajassa, komissiolla on 
oikeus periä viivästyskorkoa asianomaisissa sopimuksissa määritetyn mukaisesti. 
Kaaviossa 8 esitetään vakiomenettely, jota komissio noudattaa maksamatta olevien 
määrien perinnässä9. 

                                                      
9 Commission Decision of 3.8.2018 on the internal procedure provisions for the recovery of amounts 

receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty 
payments under the Treaties, C(2018) 5119 final; komission kirjanpidon käsikirja. 
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Kaavio 8 – Menettely viivästyneiden rahoitusosuuksien keräämiseksi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asiakirjan C(2018) 5119 final ja komission kirjanpidon 
käsikirjan perusteella. 

43 Vuonna 2019 noin neljännes rahoitusosuuksista maksettiin määräajan jälkeen, ja 
keskimääräinen viive oli 51 päivää. Maksuista noin kolmannes suoritettiin yli 21 päivän 
viiveellä eli komission lähettämän muistutuksen jälkeen, jossa huomautettiin, että 
erääntyneeseen määrään lisätään korkoa. Komissio keräsi näiden rahoitusosuuksien 
osalta viivästyskorkoja kaikkiaan 110 180 euroa. 

Raportointijärjestelyt 

44 Kerättyjä rahoitusosuuksia varten ei ole erityisiä raportointijärjestelyjä. Kukin 
komission pääosasto seuraa hallinnoimiaan rahoitusosuuksia sisäisen tulostaulun tai 
muiden vastaavien välineiden avulla, joita käytetään rahoituspyyntöjä koskevien 
laskelmien laatimiseen. Jotkin pääosastot raportoivat myös EU:n ulkopuolisten maiden 
osallistumisesta hallinnoimiinsa EU:n ohjelmiin ja toimiin. 
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45 Komissio esittää EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksien kokonaismäärän 
EU:n yleisessä talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Lisätietoja, kuten kunkin ETA:n 
EFTA-valtion suorittamat rahoitusosuudet sekä EU:n ulkopuolisten maiden ohjelma- ja 
ryhmäkohtaiset osuudet, annetaan asiaa koskevissa liitteissä ja komission 
valmisteluasiakirjoissa10. 

46 Komissio ei julkaise rahoitusosuuksista säännöllisesti yksityiskohtaista katsausta, 
josta kävisivät ilmi kustakin EU:n ulkopuolisesta maasta saadut määrät kunkin sellaisen 
EU:n ohjelman tai toimen osalta, joihin asianomainen maa osallistuu. Komissio 
kuitenkin esitti tällaisen katsauksen EU:n talousarvioon maksetuista rahoitusosuuksista 
vastauksessa, jonka se antoi kahteen Euroopan parlamentin jäsenten vuonna 2017 
esittämään kysymykseen11. 

Sisäinen valvonta ja tarkastus 

47 EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksiin sovelletaan samoja sisäisiä 
valvonta- ja tarkastusjärjestelyjä, joita sovelletaan kaikkiin EU:n tuloihin 
varainhoitoasetuksen mukaisesti12. Komission sisäinen tarkastus ei ollut katsauksen 
laatimisajankohtaan mennessä kohdistanut tarkastusta tähän aiheeseen. 

48 Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa nämä rahoitusosuudet EU:n konsolidoitua 
tilinpäätöstä koskevaa tarkastuslausumaa varten. Tämän tarkastustyön tulokset 
julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissa. Esimerkiksi vuosina 2015 
ja 2016 tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin vähäisiä virheitä, jotka liittyivät 
ETA:n rahoitusosuuksien laskentaan13. 

                                                      
10 Yleisen talousarvion liitteet ”Euroopan talousalue”, ”Luettelo ehdokasmaille ja tarvittaessa Länsi-

Balkanin mahdollisille ehdokasmaille ja tietyille kumppanimaille avatuista budjettikohdista”, 
talousarvioesityksen liitteenä oleva valmisteluasiakirja V ja tilinpäätöksen liite A (Tulot). 

11 Kysymykset 1199/2017 ja 7891/2017. 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä 
heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (EUVL L 193, 
30.7.2018, s. 1–222). 

13 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 4.20, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 
2016, kohta 4.19 (EUVL C 375, 13.10.2016, s. 136 ja EUVL C 322, 28.9.2017, s. 142). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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Esimerkkejä EU:n ohjelmiin maksetuista rahoitusosuuksista: 
Horisontti 2020 ja Erasmus+ 

49 Seuraavissa kohdissa annetaan esimerkkejä katsaukseen valittuihin 
rahoitusosuuksiin sovellettavista erityisjärjestelyistä. 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan maksettavat rahoitusosuudet 

50 Horisontti 2020 -puiteohjelma oli tutkimusta ja innovointia rahoittava 
EU-ohjelma14 kaudella 2014–2020. Ohjelman määrärahat olivat 77 miljardia euroa. 

51 Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistuminen oli yleensä mahdollista EU:n 
ulkopuolisille maille, vaikka niillä ei aina ollutkaan oikeutta saada EU:lta rahoitusta. 
Tässä mielessä Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tehdään ero assosioituneiden ja 
assosioitumattomien maiden välillä. 

o Assosioituneiden maiden yhteisöihin sovellettiin samoja ehtoja kuin EU:n 
jäsenvaltioita edustaviin yhteisöihin. Assosioituneiden maiden oli maksettava 
ohjelmaan rahoitusta, joka määriteltiin EU:n kanssa tehdyissä Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan osallistumista koskevissa erityissopimuksissa. 

o Assosioitumattomat maat voivat osallistua lähes kaikkiin ohjelman osiin, mutta ne 
eivät yleensä saaneet EU:n rahoitusta15 eivätkä maksaneet rahoitusosuuksia. 
Ohjelmaan osallistui kaiken kaikkiaan yli 100 assosioitumatonta maata, joista 
Yhdysvallat oli aktiivisin kumppani. 

52 Ohjelmaan voivat assosioitua vain ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat, 
ENP-maat ja EFTA-maat sekä ohjelman edeltäjään, seitsemänteen puiteohjelmaan 
assosioituneet maat. Vuonna 2020 ohjelmaan oli assosioitunut kaikkiaan 16 EU:n 
ulkopuolista maata. Hyväksyttyjen rahoitushakemusten lukumäärän perusteella 
arvioituna näistä maista aktiivisimpia olivat Sveitsi, Norja ja Israel. 

                                                      
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 

2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen 
N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104–173). 

15 Lisätietoja, ks. Euroopan komissio, From Horizon 2020 to Horizon Europe, Monitoring 
flash -julkaisusarja (nro 3 – International cooperation), helmikuu 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf


 29 

 

Rahoitusosuuksien määrän vahvistaminen 

53 Komissio laski Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusosuuksiin sovellettavan 
suhdeluvun joko kaavan A tai kaavan B perusteella (ks. kohta 32). Kaavaa B 
sovelletaan ETA:n EFTA-valtioihin, ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin. 
Kaavaa A sovelletaan muihin assosioituneisiin maihin. 

54 Suhdelukua sovellettiin ohjelmalle budjetoituihin määriin. Ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden sekä joidenkin ENP-maiden osalta näin saatua määrää 
tarkistettiin alaspäin korjauskertoimien avulla. Korjauskertoimia ei sovellettu 
assosioituneisiin maihin, joilla on vahva tieteellinen ja teknologinen kapasiteetti, kuten 
EFTA-maihin tai Israeliin. 

55 Korjauskertoimet määriteltiin yksittäisissä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistumista koskevissa sopimuksissa. Komissio arvioi korjauskertoimia 
määrittäessään kunkin assosioituneen maan aiempaa suoriutumista ja valmiuksia 
hyötyä ohjelmasta. Arvioinnissa otettiin huomioon EU:n laajentumis- ja 
naapuruuspolitiikan laajemmat toimintapoliittiset tavoitteet. Käytössä ei ollut 
standardoitua menetelmää tai menettelyä kuhunkin yksittäiseen maahan sovellettavan 
korjauskertoimen laskemiseksi. Mekanismi mahdollisti näin ollen sen, että komissio 
pystyi määrittämään korjauskertoimet tapauskohtaisesti kunkin EU:n ulkopuolisen 
maan kanssa käydyissä neuvotteluissa. 

56 Korjauskertoimien vaihteluväli oli 0–1, ja ne osoittivat suhdeluvun perusteella 
lasketun osuuden, jonka EU:n ulkopuolinen maa tosiasiallisesti maksaisi. Esimerkiksi 
jos korjauskerroin on 0,15, kyseinen EU:n ulkopuolinen maa maksaa vain 15 prosenttia 
suhdeluvun perusteella lasketusta määrästä. Mitä pienempi korjauskerroin on, sitä 
pienempi on myös lopullinen rahoitusosuus. 

57 Komissio myönsi Ukrainalle ja Tunisialle poikkeuksellisen alhaiset 
korjauskertoimet (rahoitusosuus oli vain viisi prosenttia laskennallisesta määrästä). 
Tarkoituksena oli osoittaa EU:n tukea kyseisille maille erityisenä ajankohtana Krimin 
Venäjään liittämisen ja Tunisiassa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Taulukossa 1 
esitetään yhteenveto kaikista Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusosuuksiin 
sovelletuista suhdeluvuista ja korjauskertoimista (tilanne lokakuussa 2020). 
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Taulukko 1 – Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvät suhdeluvun 
laskentakaavat ja korjauskertoimet 

Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan 

assosioitunut maa tai alue 
Suhdeluku Korjauskerroin 

Albania Kaava B 0,15 

Armenia Kaava A 0,25 

Bosnia ja Hertsegovina Kaava B 0,15 

Sveitsi Kaava A Ei relevantti 

Färsaaret Kaava A Ei relevantti 

Georgia Kaava A 0,15 

Israel Kaava A Ei relevantti 

Islanti Kaava B Ei relevantti 

Moldova Kaava A 0,25 

Montenegro Kaava B 0,50 

Pohjois-Makedonia Kaava B 0,50 -> 0,15 

Norja Kaava B Ei relevantti 

Serbia Kaava B 0,50 

Tunisia Kaava A 0,05 

Turkki Kaava B 0,14 -> 0,00 

Ukraina Kaava A 0,05 

Huom. Pohjois-Makedonian korjauskerrointa muutettiin 0,5:stä 0,15:een vuodesta 2018 alkaen, ja 
Turkkia koskevaa korjauskerrointa muutettiin 0,14:stä nollaan vuoden 2020 osalta (ks. laatikko 2). 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

58 Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista koskevissa sopimuksissa 
määrättiin yleensä korjauskertoimien ja rahoitusosuuksien väliarvioinnista ohjelman 
neljäntenä vuotena. Komissio suoritti ohjelmakautta 2014–2020 koskevat arvioinnit 
vuonna 2017. 

59 Nämä arvioinnit eivät merkinneet rahoitusosuuden määrän automaattista 
tarkistamista, mutta komissio harkitsi sitä assosioituneen maan nimenomaisen 
pyynnön perusteella. Vuonna 2017 tehtyjen tarkistusten jälkeen kaksi maata toimitti 
tällaiset pyynnöt, ja komissio päätti hyväksyä ne (lisätietoja laatikossa 2). 
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Laatikko 2 

Korjauskertoimien tarkistaminen väliarvioinnin perusteella 

Turkki 

Turkin osalta arviointi osoitti, että turkkilaiset tutkijat jättivät suhteellisen vähän 
rahoitusehdotuksia ja että näiden ehdotusten hyväksymisaste oli monilla aloilla 
ohjelman keskiarvoa alhaisempi. Komissio arvioi, että Turkki saisi Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta noin 240 miljoonaa euroa ohjelman koko keston aikana, 
kun taas Turkin ohjelmaan suorittamaksi kokonaisrahoitusosuudeksi arvioitiin 
tuolloin 436 miljoonaa euroa (noin 28 prosenttia näistä rahoitusosuuksista 
maksettiin takaisin IPA II:sta). 

Tarkistuksen jälkeen Turkki pyysi, että korjauskerrointa muutetaan 0,14:stä 
nollaan vuoden 2020 osalta siten, ettei maan tarvitse maksaa kyseisen vuoden 
rahoitusosuutta. Komissio hyväksyi tämän pyynnön16. Kun tämä muutos otetaan 
huomioon, Turkki maksoi osallistumisestaan Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kaudella 2014–2020 kaikkiaan 359,5 miljoonaa euroa. 

Pohjois-Makedonia 

Samantyyppisten syiden vuoksi komissio hyväksyi Pohjois-Makedonian pyynnön 
korjauskertoimen muuttamisesta 0,50:sta 0,15:een vuosien 2018–2020 osalta. 
Komissio arvioi, että Pohjois-Makedonia saisi noin kahdeksan miljoonaa euroa 
rahoitusta ohjelman koko keston aikana ja maksaisi rahoitusosuuksia noin 
22 miljoonan euron edestä17. Osa näistä rahoitusosuuksista katettiin myös IPA 
II -varoilla (90 prosenttia vuonna 2014; osuus laski asteittain ja oli 40 prosenttia 
vuonna 2020). 

60 Komissio ehdotti ohjelmakautta 2021–2027 varten automaattisia oikaisuja, joiden 
avulla korjattaisiin mahdollinen merkittävä epätasapaino maksettujen 
rahoitusosuuksien ja EU:n ulkopuolisten maiden saamien varojen välillä. Tämä poistaa 
tarpeen muuttaa ohjelmaan osallistumista koskevia sopimuksia. 

                                                      
16 C(2019) 7623 final, 28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final, 13.6.2018. 



 32 

 

Erasmus+ -ohjelmaan osoitettavat rahoitusosuudet 

61 Erasmus+ on EU:n ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja 
yhteistyöhön koulutus-, nuoriso- ja urheilualoilla. Ohjelman määrärahat olivat 
14,7 miljardia euroa kaudella 2014–2020. 

62 Horisontti 2020 -puiteohjelman tapaan ohjelmassa tehtiin ero kahden 
osallistujamaiden ryhmän välillä. 

o Ohjelmamaat voivat osallistua kaikkiin Erasmus+ -toimiin, ja ne osallistuivat myös 
ohjelman rahoitukseen. Niihin kuuluivat kaikki EU:n jäsenvaltiot ja kuusi EU:n 
ulkopuolista maata: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja 
Turkki. 

o Kumppanimaihin kuului puolestaan EU:n naapurivaltioita sekä maita eri puolilta 
maailmaa. Kumppanimaat voivat osallistua vain tiettyihin ohjelman yhteydessä 
toteutettaviin toimiin18, ja niiden osallistumiseen sovellettiin erityisiä kriteerejä. 
Neljä kumppanimaata osallistui rahoitukseen: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, 
Kosovo* ja Montenegro. 

Rahoitusosuuksien määrän vahvistaminen 

63 Rahoitusosuudet laskettiin kaavan B perusteella (ks. kohta 32). Kaavan 
soveltamisesta seuraavia rahoitusosuuksia mukautettiin kuitenkin tapauskohtaisesti 
ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kohdalla, jotka voivat osallistua 
ohjelmaan kokonaan tai osittain. 

64 Tilintarkastustuomioistuin kuvaa rahoitusosuuksien määrän vahvistamista 
tarkemmin käyttäen esimerkkeinä Turkkia ja Montenegroa (ks. laatikko 3). Turkki oli 
ohjelmamaa, ja sen osuus kaikista ohjelmaan osallistuvista EU:n ulkopuolisista maista 
oli suurin, kun taas Montenegro oli kumppanimaa, joka osallistui vain joihinkin toimiin 
ja maksoi kaikkein pienimmän rahoitusosuuden. 

                                                      
18 Lisätietoja, ks. Euroopan komissio, Erasmus+, Ohjelmaopas, elokuu 2020, s. 8-9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_fi.pdf
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Laatikko 3 

Turkin rahoitusosuus Erasmus+ -ohjelmaan 

Turkki on osallistunut useisiin EU:n koulutusohjelmiin vuodesta 2003. Maan 
rahoitusosuus näille ohjelmille on sen jälkeen kasvanut merkittävästi, ja 
ohjelmakauden 2007–2013 lopussa se oli 134 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 
10,8:aa prosenttia EU:n niille kahdelle ohjelmalle osoittamista määrärahoista, 
joihin Turkki on osallistunut ja jotka ovat nyt osa Erasmus+ -ohjelmaa. Komissio 
ehdotti näin ollen, että suhdeluku pidettäisiin samana (BKT-perusteisen 
suhdeluvun sijaan) laskettaessa maan rahoitusosuus Erasmus+ -ohjelmaan 
seuraavalla ohjelmakaudella (2014–2020). 

Koska Erasmus+ -ohjelman talousarvio oli huomattavasti suurempi kuin sitä 
edeltäneiden ohjelmien määrärahat, 10,8 prosentin osuuden soveltaminen olisi 
johtanut lähes 1,6 miljardin euron rahoitusosuuteen (10,8 prosenttia * 
14,7 miljardia euroa). Turkin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen komissio 
hyväksyi rahoitusosuuden vähentämisen puoleen tästä määrästä (800 miljoonaan 
euroon). Tämä on 5,4 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista, mikä ylittää 
kaavan B soveltamisesta seuraavan teoreettisen suhdeluvun (4,51 prosenttia). 
Näin ollen komissio piti rahoitusosuuden määrää tyydyttävänä. Tämän lisäksi 
Turkki maksoi vuosittain yhdeksän miljoonaa euroa ohjelman kansainväliseen 
osioon, josta rahoitetaan liikkuvuutta ja korkea-asteen koulutusta koskevaa 
yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa. 

Alkuperäiseen sopimukseen ei sisältynyt uudelleentarkastelulauseketta. Ohjelman 
menestyksen vuoksi Turkki ilmoitti kuitenkin vuonna 2014 olevansa valmis 
lisäämään rahoitusosuuttaan. Sen vuoksi sopimusta muutettiin ja rahoitusosuutta 
päivitettiin 870 miljoonaan euroon (126 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2015 
alkaen). Vuonna 2018 Erasmus+ -toimiin osallistui 44 930 henkilöä 1 417 
turkkilaisessa hankkeessa. Avustuksen kokonaismäärä oli 84 miljoonaa euroa19. 

Montenegron rahoitusosuus Erasmus+ -ohjelmaan 

Montenegro osallistuu tasavertaisesti EU:n jäsenvaltioiden kanssa vain tiettyihin 
toimiin: tietoteknisiin tukijärjestelmiin ja politiikan uudistamisen tukeen. 

Montenegron rahoitusosuudeksi vahvistettiin 50 000 euroa, joka on noin 
40 prosenttia enemmän kuin kaavan B perusteella laskettu määrä. Komissio 
ehdotti suurempaa määrää sen huomioon ottamiseksi, että tietoteknisiin 
tukijärjestelmiin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole suhteessa 
maan BKT:hen. 

                                                      
19 Euroopan komissio, Erasmus+ 2018 in numbers – Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf


 34 

 

EFTA:n rahoitusosuudet EU:n talousarvioon 

65 Kaikki neljä EFTA-valtiota maksavat EU:n talousarvioon rahoitusosuuksia, jotka 
perustuvat kahdentyyppisiin oikeudellisiin järjestelyihin: Islannin, Liechtensteinin ja 
Norjan rahoitusosuudet perustuvat ETA-sopimukseen, kun taas Sveitsi ei osallistu 
Euroopan talousalueeseen ja sillä on erilliset kahdenväliset sopimukset EU:n kanssa. 

ETA-sopimukseen perustuvat rahoitusosuudet (Islanti, Liechtenstein ja 
Norja) 

66 ETA-sopimus muodostaa yhteisen perustan ETA:n kolmen EFTA-valtion (Islanti, 
Liechtenstein ja Norja) osallistumiselle EU:n toimiin. Yksi tai useampi ETA:n EFTA-valtio 
osallistui 15:een EU:n 60 ohjelmasta kaudella 2014–2020. Maiden vuotuinen 
rahoitusosuus oli yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. 

Rahoitusosuuksien vahvistaminen 

67 ETA:n EFTA-valtiot osallistuvat kahdentyyppisten EU-menojen rahoittamiseen. 
Kyseessä ovat toimintamenot (joihin ohjataan suurin osa ETA:n EFTA-maiden 
rahoitusosuuksista) ja EU:n julkishallintoon liittyvät menot. 

Toimintamenoihin liittyvät rahoitusosuudet 

68 Toimintamenoilla tarkoitetaan EU:n ohjelmiin ja toimiin kuuluviin erityistoimiin 
käytettyjä määriä. ETA:n EFTA-valtioiden vuotuinen rahoitusosuus toimintamenoista 
lasketaan kertomalla jokaisen ETA:n EFTA-valtion suhdeluku (kaava B) asiaankuuluvan 
EU:n budjettikohdan määrällä. Maksettava määrä vahvistetaan niiden varojen 
perusteella, jotka on varattu EU:n talousarviossa EU:n ohjelmiin kuuluvien hankkeiden 
vuotuisiin menoihin (maksumäärärahat). Muiden EU:n ulkopuolisten maiden 
rahoitusosuudet perustuvat varoihin, jotka on varattu tietyn vuoden aikana 
hyväksyttyjen uusien hankkeiden kaikkiin tuleviin menoihin 
(maksusitoumusmäärärahat). Ne ovat yleensä suurempia kuin ohjelman ensimmäisten 
täytäntöönpanovuosien maksumäärärahat20. 

                                                      
20 EFTA:n sihteeristö, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 

marraskuu 2002, s. 34–36. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Koska maksumäärärahat muodostavat vain arvion käynnissä olevien hankkeiden 
odotetuista menoista, kunkin vuoden tosiasiallisiin menoihin perustuvat maksut 
saattavat poiketa niistä. Komissio ilmoittaa ETA:n EFTA-valtiolle vuosittain vuoden N-2 
tosiasialliset menot, jotka voivat johtaa kyseiselle vuodelle maksetun rahoitusosuuden 
oikaisemiseen. 

EU:n julkishallintoon liittyvät rahoitusosuudet 

70 EU:n julkishallintoon liittyvät rahoitusosuudet kohdistuvat palkka-, eläke-, 
kiinteistö-, laite- ja tietotekniikkakuluihin. Rahoitusosuuksista neuvotellaan ETA:n 
EFTA-valtioiden kanssa kutakin ohjelmaa ja toimea koskevan talousarvion perusteella. 

71 EU:n julkishallinnon menoihin liittyvistä ETA:n EFTA-valtioiden suorituksista noin 
kaksi kolmasosaa on luontoissuorituksia, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden 
lähettämiseen tilapäisesti komissioon. Kolmasosa suorituksista on rahoitusta. 
Luontoissuoritukset perustuvat komission arvioon kutakin lähetettyä asiantuntijaa 
kohden lasketuista keskimääräisistä vuotuisista kustannuksista. Suoritukset eivät ole 
riippuvaisia ETA:n EFTA-valtioille tosiasiallisesti aiheutuneista palkkakustannuksista. 
Vuonna 2020 kustannukset olivat 125 000 euroa asiantuntijaa kohti (lukuun ottamatta 
Eurostatin väliaikaisia toimihenkilöitä, joiden kohdalla rahoitusosuus perustuu 
tosiasiallisiin kustannuksiin). Vuonna 2020 ETA-sopimuksen puitteissa lähetettiin 
26 kansallista asiantuntijaa, lähinnä Norjasta. Tämä merkitsee 3,25 miljoonan euron 
luontoissuoritusta. 

72 Rahoitusosuus perustuu arvioituihin yleiskustannuksiin ja lisäkustannuksiin, jotka 
aiheutuvat kunkin tilapäisesti lähetetyn asiantuntijan toiminnasta (toimistotilat, 
matkat, kokoukset, komiteat, konferenssit ja julkaisut, jotka liittyvät suoraan ETA:n 
EFTA-valtioiden osallistumiseen tiettyyn toimintaan). Rahoitusosuus vuodelle 2020 oli 
noin 1,6 miljoonaa euroa. 

Rahoitusosuuksien hallinnointi 

73 Euroopan ulkosuhdehallinnolla on kokonaisvastuu EU:n suhteista EFTA-valtioihin, 
kun taas komissio (budjettipääosasto) vastaa ETAa koskeviin rahoitusosuuksiin 
liittyvien talousarvioasioiden hallinnoinnista. Budjettipääosasto valmistelee ETAa 
koskevan liitteen EU:n talousarvioon (liitteessä esitetään ETAa koskevat määrärahat) ja 
esittää rahoituspyynnöt (ks. kaavio 9). Budjettipääosasto hallinnoi ETAa koskevia 
rahoitusosuuksia keskitetysti, koska ne ovat osa yhtä sopimusta (ETA-sopimus). 
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Kaavio 9 – ETA:n EFTA-valtioiden EU:n talousarvioon maksamien 
rahoitusosuuksien ohjeellinen aikataulu 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ETA-sopimuksen pöytäkirjan 32 ja komission sisäisten 
suuntaviivojen perusteella. 
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Sveitsin rahoitusosuudet 

74 Toisin kuin EU:n muiden naapurimaiden tapauksessa, Sveitsin kohdalla ei ole 
olemassa kattavaa sopimusta, jolla säänneltäisiin EU:n ja Sveitsin välisiä suhteita. Sen 
sijaan osapuolet käyttävät useiden kahdenvälisten sopimusten järjestelmää, jonka 
yhteydessä kutakin tiettyä yhteistyöalaa varten tehdään erillinen sopimus. Tällä 
hetkellä voimassa on noin 20 merkittävää sopimusta, joita on täydennetty noin sadalla 
muulla sopimuksella21. Useimmat suuret kahdenväliset sopimukset on koottu kahteen 
laajaan pakettiin – kahdenväliset sopimukset I (1999) ja kahdenväliset sopimukset II 
(2004). 

75 Neuvosto on vuodesta 2008 lähtien toistuvasti todennut, että nykyinen 
kahdenvälisten sopimusten järjestelmä on saavuttanut rajansa monimutkaisuutensa ja 
epätäydellisyytensä vuoksi22. Tämän jälkeen Sveitsin kanssa aloitettiin toukokuussa 
2014 neuvottelut kattavasta institutionaalisesta puitesopimuksesta. IFAn tavoitteena 
on luoda yhtenäinen institutionaalinen kehys kaikille EU:n ja Sveitsin nykyisille ja 
tuleville markkinoillepääsyä koskeville sopimuksille. Sveitsin liittoneuvosto päätti 
joulukuussa 2018 järjestää julkisen kuulemisen IFAn tekstiluonnoksesta23 sveitsiläisten 
sidosryhmien kanssa. Kuulemisen jälkeen sveitsiläinen osapuoli pyysi lisäselvityksiä ja 
kirjeenvaihto osapuolten välillä jatkui24. Sveitsin viranomaisten mukaan Sveitsin 
liittoneuvosto määritti marraskuussa 2020 kantansa tarvittaviin lisäselvityksiin, minkä 
jälkeen keskustelut kahden osapuolen välillä ovat jatkuneet. 

Rahoitusosuuksien määrän vahvistaminen 

76 Suhdelukua laskettaessa käytetään kaikkia kolmea kaavaa (ks. kohdat 31—33) 
sekä muutamia muita, tiettyjä toimia varten räätälöityjä kaavoja. Korjauskertoimia tai 
vastaavia mukautuksia ei sovelleta. Taulukossa 2 esitetään ohjelmat ja toimet sekä 
niihin vuonna 2019 saadut rahoitusosuudet. 

                                                      
21 Euroopan komissio (kauppapolitiikan pääosasto), Countries and regions: Switzerland. 

22 Neuvoston päätelmät EU:n suhteista Sveitsin valaliittoon, lehdistötiedote 116/19, 19.2.2019, 
kohta 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l’Union Européenne et la Confédération Suisse dans 
les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 7. kesäkuuta 
2019; Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 
11. kesäkuuta 2019, Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf


 38 

 

Taulukko 2 — Sveitsin rahoitusosuudet EU:n talousarvioon vuonna 2019 

Ohjelma/toimi Rahoitusosuus 
(miljoonaa euroa) 

Suhdeluku 

Horisontti 2020 (mukaan lukien Euratom ja 
ITER) 511,0 Kaava A ja kaava B 

EU:n maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät 

27,1 Kaava A 

Sisäisen turvallisuuden rahasto 22,4 Kaava C 

Viisumitietojärjestelmä (VIS) 0,7 Kaava C 

Schengenin tietojärjestelmä (SIS) 0,5 Kaava C 

Schengen-alueen hallinnolliset kulut 
(komiteat) 

0,02 Kaava C 

Schengen-alueen hallinnolliset kulut 
(Schengen-sihteeristö) 

0,7 erityistoimi 

Tilastoyhteistyö 4,8 erityistoimi 

Euroopan ympäristökeskus 1,4 erityistoimi 

CCN/CSI 0,1 erityistoimi 

Yhteensä 568,7  
Huom. Kaavaa B käytetään ainoastaan laskettaessa rahoitusosuuksia Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelman tiettyyn osaan ja ITER-hankkeen toimiin. CCN/CSI:llä viitataan tullialalla käytettävään 
yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmään (Common Communication 
Network & Common System Interface). Sveitsi maksaa suoraan eu-LISA-virastolle lisärahoitusta 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän osalta (ks. 
kaavio 6). 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission ja neuvoston kirjanpitotietojen perusteella. 

77 Suurin osa Sveitsin rahoitusosuudesta menee Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
Sveitsi on ollut yksi ensimmäisistä EU:n tutkimusohjelmiin assosioituneista maista, 
mutta sen assosioituminen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan vuosina 2014–2016 oli 
osittaista, minkä seurauksena sveitsiläiset yhteisöt olivat oikeutettuja EU:n 
rahoitukseen vain rajatussa osassa ohjelman toimista. Sveitsin hallitus perusti 
vaihtoehtoisen kansallisen rahoitusjärjestelmän, jonka tarkoituksena oli kattaa 
käytettävissä olevan Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoituksen väheneminen. 
Samanaikaisesti osittainen assosioituminen aiheutti tilapäisen vähenemisen Sveitsin 
EU:lle suorittamissa maksuissa. 
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Suoraan jäsenvaltioille osoitettavat 
rahoitusosuudet 
78 EU:n talousarvion ulkopuolisten EFTA-valtioiden suoraan EU:n jäsenvaltioille 
osoittamiin varoihin sovelletaan erillisiä laskentamekanismeja ja erilaisia hallinnointi- 
ja raportointijärjestelyjä sekä sisäisen valvonnan järjestelyjä ja tarkastusjärjestelyjä 
kuin EU:n yleiseen talousarvioon osoitettaviin rahoitusosuuksiin. Näitä 
erityisjärjestelyjä kuvataan seuraavissa kohdissa. 

ETA:n ja Norjan avustukset jäsenvaltioille 

79 ETA:n EFTA-valtiot myöntävät EU:n jäsenvaltioille avustuksia, joiden 
tarkoituksena on vähentää sosiaalisia ja taloudellisia eroja ETA-alueella ja vahvistaa 
suhteita edunsaajavaltioihin. Näitä rahoitusosuuksia voidaan pitää vastineena Islannin, 
Liechtensteinin ja Norjan osallistumiselle EU:n sisämarkkinoihin (ks. kohta 84). 
Avustusten perusta määritetään ETA-sopimuksessa25 sekä Norjan ja Euroopan unionin 
välillä tehdyssä Norjan rahoitusjärjestelmää koskevassa sopimuksessa. 

80 Varoja hallinnoidaan itsenäisesti kahden rahoitusjärjestelyn kautta. ETA:n 
avustukset rahoittavat yhdessä Islanti, Liechtenstein ja Norja (avunantajamaat), kun 
taas Norjan avustukset rahoittaa Norja yksin. ETA:n avustuksia on maksettu vuodesta 
1994. Vuonna 2004 tapahtunut EU:n laajentuminen johti rahoitusosuuksien 
huomattavaan kasvuun, ja tuolloin otettiin täydentävänä rahoitusmekanismina 
käyttöön Norjan maksamat avustukset. 

81 ETA:n avustuksilla tuetaan 15:tä EU:n jäsenvaltiota (edunsaajamaata), jotka ovat 
myös EU:n koheesiorahaston edunsaajia26. Norjan maksamista avustuksista osoitetaan 
rahoitusta niille 13 jäsenvaltiolle, jotka liittyivät EU:n jäseniksi vuonna 2004. 
Molemmissa avustusmuodoissa varataan rahoitusta alueelliseen yhteistyöhön ja 
nuorisotyöllisyyden edistämiseen. Avustuksilla voidaan tukea myös hankkeita, joihin 
osallistuu myös muita EU:n jäsenvaltioita. 

                                                      
25 ETA:n rahoitusjärjestelmä on määritetty ETA-sopimuksen VIII osassa (115–117 artikla) sekä 

pöytäkirjoissa 38, 38 a, 38 b ja 38 c. 

26 Bulgaria, Tšekki, Viro, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Portugali, 
Romania, Slovenia ja Slovakia. 
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82 Avustuksia maksettiin 1. toukokuuta 2014 ja 30. huhtikuuta 2021 välisenä aikana 
kaikkiaan 2,8 miljardia euroa. Keskeisiä tukialoja ovat tutkimus ja koulutus, köyhyyden 
vähentäminen ja ympäristönsuojelu (ks. kaavio 10). Avustuksia voivat saada 
kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset sekä julkinen ja yksityinen 
sektori. 

83 Vuoden 2020 loppuun mennessä avunantajamaiden ja edunsaajamaiden välillä 
oli virallisesti sovittu 96 ohjelmasta ja kahdesta alueellisesta rahastosta 
rahoituskaudelle 2014–2021. Vuonna 2021 oli määrä tehdä sopimus noin kahdeksasta 
muusta ohjelmasta. 
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Kaavio 10 – ETA:n ja Norjan avustusten kohdentaminen vuosina 
2014–2021 (miljoonaa euroa) 

Huom. Avustusten kohdentamista tukialoille ei ollut saatu päätökseen vielä vuoden 2019 lopussa. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ETA:n ja Norjan avustusten tilannetta koskevan vuoden 2019 
raportin ja ETA-sopimuksen tietojen perusteella. 
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Rahoitusosuuksien määrän vahvistaminen 

84 Rahoitusosuuksien määrät perustuivat EU:n ja avunantajamaiden väliseen
poliittiseen yhteisymmärrykseen, eikä niiden laskentaan käytetty erityistä 
menetelmää. Komission mukaan27 EU:lla oli neuvottelujen lähtökohtana, että ETA:n 
EFTA-valtiot hyötyisivät sisämarkkinoihin osallistuessaan niiden laajentumisesta yhtä 
paljon kuin EU:n jäsenvaltiot. Niiden olisi täten osallistuttava myös sisämarkkinoiden 
kestävään ja oikeudenmukaiseen kehittämiseen osallistumalla sosiaalisten ja 
taloudellisten erojen lieventämiseen EU:ssa/ETA-alueella. Vuonna 2016 EU ja 
avunantajamaat sopivat varojen lisäämisestä verrattuna vuosiin 2009–2014, jolloin 
niitä myönnettiin 1,8 miljardia euroa. Toukokuun 2014 ja huhtikuun 2021 väliselle 
ajanjaksolle sovittu määrä oli 2,8 miljardia euroa (ETA-avustukset 1,55 miljardia euroa 
ja Norjan osoittamat avustukset 1,25 miljardia euroa). Nämä määrät annetaan 
käyttöön samansuuruisina vuotuisina maksusitoumuksina. Komissio vahvisti 
maakohtaiset määrärahat EU:n koheesiorahastossa käytetyn jakoperusteen avulla28. 
ETA-avustuksiin liittyvien rahoitusosuuksien jakautuminen kolmen avunantajamaan 
kesken perustuu niiden BKT:n väliseen suhteeseen: Norjan osuus on 95,8 prosenttia, 
Islannin kolme prosenttia ja Liechtensteinin 1,2 prosenttia. 

Rahoitusosuuksien hallinnointi 

85 ETA:n EFTA-valtioiden tehtävänä on varmistaa, että molempien
rahoitusmekanismien täytäntöönpanojärjestelyt ovat olennaisilta osiltaan samat. Ne 
antoivat kaksi asetusta, joista toinen koski ETA:n ja toinen Norjan avustusten 
täytäntöönpanoa29, ja laativat kunkin edunsaajavaltion kanssa 
yhteisymmärryspöytäkirjan30. 

27 Suositus: neuvoston päätös komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut seuraavien 
sopimusten muuttamisesta EU:n liittyessä Kroatiaan: Euroopan talousalueesta tehty sopimus, vuosia 
2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehty Norjan kuningaskunnan ja Euroopan 
unionin välinen sopimus (…), (COM(2012) 255 final). 

28 Asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469), liitteessä VII oleva 5 kohta. 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014–2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021. 

30 Kaikki kuluvaa rahoituskautta koskevat yhteisymmärryspöytäkirjat ovat saatavilla ETA:n avustuksia 
koskevalla verkkosivulla osoitteessa 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/fi/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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86 Yhteisymmärryspöytäkirjoissa vahvistetaan kutakin maakohtaista määrärahaa 
koskevat puitesäännökset (mukaan lukien määrärahojen jakautuminen ohjelmittain) ja 
luodaan rakenteet varojen hallinnointia ja valvontaa varten. Kunkin edunsaajavaltion 
nimeämillä kansallisilla yhteyspisteillä on kokonaisvastuu yhteisymmärryspöytäkirjojen 
täytäntöönpanosta. 

87 Vastuu avustusten hallinnoinnista on jaettu ETA:n EFTA-valtioiden ja 
edunsaajamaiden kesken (ks. kaavio 11). 

Kaavio 11 – ETA:n ja Norjan avustusten hallinnointi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ETA:n ja Norjan avustuksia koskevan vuosikertomuksen 
perusteella (EEA and Norway Grants annual report 2015–2016). 

88 Rahoitusjärjestelmätoimisto, joka on osa EFTA:n sihteeristöä, vastaa näiden 
rahoitusmekanismien hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta. Se toimii avunantaja- ja 
edunsaajamaiden välisenä yhteyspisteenä. ETA:n EFTA-valtioiden hallintokustannukset 
katetaan sovitulla kiinteämääräisellä rahoitusosuudella, joka on 7,5 prosenttia 
avustusten kokonaismäärästä. 

89 Komission tehtävä avustusten täytäntöönpanossa on neuvoa-antava. Kaudella 
2004–2009 komissio arvioi kaikkia hanke-ehdotuksia, kun taas vuosina 2009–2014 
arviointi tehtiin ohjelmatasolla. Nykyisellä rahoituskaudella (2014–2021) komissio 
(aluepolitiikan pääosasto) antaa strategisen tason palautetta 
yhteisymmärryspöytäkirjojen sisällöstä. Komissio toi esille esimerkiksi, että se yksilöi 
Slovenian kanssa tehtyä yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevissa kommenteissaan 

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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keinoja lisätä tiettyjen ohjelmien synergiaa ja täydentävyyttä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen kanssa. Komissio suositteli myös, että näiden rahastojen 
kansallisiin hallintoviranomaisiin otetaan yhteyttä, jotta vältetään päällekkäisyydet 
tietyillä rahoitusaloilla. 

Raportointijärjestelyt 

90 Vastuu avustuksia koskevasta raportoinnista on ensisijaisesti edunsaajamailla. 
Tätä varten tarvittavista erityisjärjestelyistä säädetään asiaa koskevissa asetuksissa (ks. 
kohta 85), ja niihin sisältyy erilaisia raportointivaatimuksia, kuten vuotuiset strategiset 
täytäntöönpanokertomukset, ohjelmaraportit ja rahoituskertomukset, mukaan lukien 
tiedot edistymisestä tulosten saavuttamisessa. 

91 Kuluvalla rahoituskaudella ETA:n EFTA-valtioiden oli tehtävä väliarviointi 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta käytettävissä olevat sitomattomat varat 
voidaan jakaa uudelleen kullekin edunsaajamaalle myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa31. Rahoituskauden 2009–2014 osalta rahoitusjärjestelmätoimisto arvioi, että 
edunsaajamailta jää käyttämättä noin 15 prosenttia niille osoitetuista 
talousarviomäärärahoista, mikä käytännössä johtaisi ETA:n/Norjan avustusten 
vähenemiseen kyseisellä kaudella. 

Sisäinen valvonta ja tarkastus 

92 Kunkin edunsaajavaltion tarkastusviranomaiset laativat vuosikertomukset 
hallinto- ja valvontajärjestelmän vaikuttavuudesta sekä avustuksin tuettujen menojen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Rahoitusjärjestelmätoimistolla on oma 
tarkastusstrategiansa, joka täydentää kansallisilta tarkastusviranomaisilta saatavaa 
varmuutta. Rahoitusjärjestelmätoimiston raportti32 vuosina 2009–2014 ilmenneistä 
sääntöjenvastaisuuksista osoittaa, että suurin osa havaituista 
1010 sääntöjenvastaisuudesta liittyi virheisiin, kun taas 29 niistä liittyi petoksiin. 
Hankeavustuksia oli 30. syyskuuta 2020 mennessä vähennetty havaittujen 
sääntöjenvastaisuuksien vuoksi 14,6 miljoonaa euroa. 

                                                      
31 Pöytäkirjassa N:o 38c oleva 8 artikla ja Norjan kanssa tehdyn sopimuksen vastaava määräys. 

32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009–2014-report-fraud-and-irregularities 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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93 Lisäksi EFTA:n tarkastajat (ETA:n avustusten osalta) ja Norjan kansallinen 
tarkastusvirasto (Norjan avustusten osalta) voivat suorittaa ETA:n ja Norjan avustuksia 
koskevia erityistarkastuksia tai varmennustoimeksiantoja. EU:n toimielimillä ei ole 
valvonta- tai tarkastusoikeuksia näihin avustuksiin. 

Sveitsin rahoitusosuus jäsenvaltioille 

94 Sveitsi maksaa ETA:n EFTA-valtioiden tavoin taloudellista tukea suoraan EU:n 
jäsenvaltioille. Tuen tarkoituksena on pienentää taloudellisia ja sosiaalisia eroja EU:ssa. 
Rahoitusosuus on helmikuusta 2006 alkaen perustunut EU:n ja Sveitsin viranomaisten 
ei-sitovaan yhteisymmärryspöytäkirjaan33 ja sen lisäyksiin. Sveitsin viranomaiset toivat 
esille, että Sveitsi maksaa rahoitusta itsenäisesti noudattaen omaa perinnettään, jonka 
mukaisesti se tukee Keski- ja Itä-Euroopan maiden demokratiakehitystä34. Kuten 
Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan 
komission varapuheenjohtaja totesivat, tämä rahoitusosuus on oikeutettu vastine 
maan pääsylle EU:n sisämarkkinoille35. 

95 Sveitsi osoitti vuodesta 2007 alkaen 1,3 miljardia Sveitsin frangia (noin 
1,2 miljardia euroa) ensimmäisenä rahoitusosuutenaan laajentuneelle EU:lle (ks. 
kaavio 12). Rahoitusosuuden edunsaajia ovat ne 13 jäsenvaltiota, jotka liittyivät 
EU:hun vuonna 2004. ETA:n ja Norjan avustusten tavoin näitä varoja ei kanavoida EU:n 
talousarvion kautta. Sveitsi hallinnoi varoja suoraan yhteistyössä edunsaajamaiden 
kanssa. 

                                                      
33 Euroopan unionin puheenjohtajan ja Sveitsin liittoneuvoston välinen yhteisymmärryspöytäkirja, 

27.2.2006. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

35 Parlamentin kysymykset, Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of 
the European Commission, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Kaavio 12 – Sveitsin rahoitusosuuden jakautuminen vuodesta 2007 
alkaen (miljoonaa euroa) 

 
Huom. Rahoitusosuuden jakautuminen tukialoittain perustuu päätökseen saatettuihin hankkeisiin. 
Euroina ilmoitetut luvut ovat likimääräisiä, koska rahoitusosuudet ilmoitetaan Sveitsin frangeina. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Sveitsin kehitys- ja yhteistyöviraston (valtiosihteeri, 
talousasiat) raportin perusteella: Switzerland’s contribution to the enlarged EU: Results of country 
programmes completed in the EU-12 countries, toukokuu 2020, s. 4. 
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96 EU:n ja Sveitsin viranomaisten välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa 
määritellään rahoitusosuuden ja sen kohdentamisen yleiset periaatteet. Sveitsin ja 
kunkin edunsaajamaan välillä tehdyissä puitesopimuksissa määrätään tarkemmista 
erityisehdoista. 

97 Sveitsin liittoneuvosto ehdotti vuonna 2018 Sveitsin parlamentille yhteistyön 
jatkamista tulevaisuudessa toisen rahoitusosuuden muodossa ja korvamerkittävän 
määrän pitämistä samana kuin edellisessä rahoitusosuudessa. Euroopan parlamentti 
muistutti vuonna 2019, että Sveitsi hyötyy merkittävästi osallistumisesta 
sisämarkkinoihin, ja korosti, että Sveitsin tulevaa panosta EU:n koheesioon olisi 
tehostettava huomattavasti36. EU:n neuvosto totesi, että rahoitusosuuden olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen merkittävään hyötyyn, jonka Sveitsi saa osallistumisesta 
sisämarkkinoille37. Sveitsin parlamentti hyväksyi ehdotuksen toisesta 
rahoitusosuudesta joulukuussa 2019, mutta päätti sitoa hyväksymisen erityisehtoon, 
joka liittyy lähinnä siihen, että komission päätös Sveitsin pörssien vastaavuudesta 
säänneltyihin EU:n markkinoihin nähden uudistetaan38. Joulukuussa 2020 osapuolten 
välillä käytiin vielä keskusteluja toista rahoitusosuutta koskevasta 
yhteisymmärryspöytäkirjasta. 

Rahoitusosuuksien määrän vahvistaminen 

98 Sveitsin ensimmäisen rahoitusosuuden kokonaismäärä perustui EU:n ja Sveitsin 
väliseen poliittiseen yhteisymmärrykseen, eikä sen laskentaan käytetty erityistä 
menetelmää. Maakohtaiset määrärahat vahvistettiin samaan tapaan kuin EU:n 
koheesiorahastossa käytetyn jakoperusteen yhteydessä. 

99 Rahoitusosuudet määritettiin kaikkiaan kymmenen vuoden jaksolle, johon sisältyi 
kaksi vaihetta: viiden vuoden sitoumusjakso, jonka aikana Sveitsi ja edunsaajamaat 
sopivat, mitkä hankkeet toteutetaan ja miten ne toteutetaan, sekä sitoumusjakson 
kanssa päällekkäinen, enintään kymmenen vuoden pituinen täytäntöönpanopanokausi 
hankkeiden toteuttamista varten. Näitä kahta jaksoa mukautettiin vastaavasti EU:hun 

                                                      
36 Euroopan parlamentin suositus 26. maaliskuuta 2019 neuvostolle, komissiolle ja komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan 
unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta (2018/2262(INI)), 
P8_TA(2019)0241, 1 artiklan o kohta. 

37 Neuvoston päätelmät EU:n suhteista Sveitsin valaliittoon, lehdistötiedote 116/19, 19.2.2019, 
kohta 11. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_FI.html
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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vuonna 2007 liittyneiden Romanian ja Bulgarian kohdalla (täytäntöönpano 
vuoteen 2019 saakka), sekä EU:hun vuonna 2013 liittyneen Kroatian kohdalla 
(täytäntöönpano vuoteen 2024 saakka)39. 

100 Joulukuuhun 2020 mennessä oli käytetty loppuun 92 prosenttia varoista, jotka 
oli osoitettu niille 12 jäsenvaltiolle (EU-12), joissa hankkeiden täytäntöönpano saatiin 
päätökseen vuosina 2017 ja 2019. Kroatian hankkeet olivat edelleen käynnissä. 

Rahoitusosuuksien hallinnointi 

101 Sveitsi hallinnoi rahoitusosuuttaan yhteistyössä edunsaajamaiden kanssa. 
Sveitsin viranomaiset hyväksyvät hankkeet ja ohjelmat ja edunsaajamaat vastaavat 
hankkeiden yksilöimisestä, täytäntöönpanosta, sisäisestä valvonnasta ja 
tarkastuksesta. Molempien osapuolten olisi koordinoitava toimiaan, jotta kyetään 
välttämään päällekkäisyydet EU:n koheesiopolitiikan puitteissa rahoitettavien 
hankkeiden kanssa40. 

102 Komissio (aluepolitiikan pääosasto) vastaa ehdotettujen hankkeiden ja 
ohjelmien yhteensopivuudesta EU:n tavoitteiden, muun muassa koheesiopolitiikan 
tavoitteiden, kanssa41. Komissio toteutti hankkeiden ja ohjelmien yleisen arvioinnin 
Sveitsin toimittaman luettelon perusteella. 

103 Kaaviossa 13 esitetään organisaatiorakenne, joka on perustettu hallinnoimaan 
rahoituksen täytäntöönpanoa ja tärkeimpiä prosesseja. Sveitsi voi pidättää 
viisi prosenttia kokonaisrahoitusosuudestaan hallintokustannustensa kattamiseksi. 

                                                      
39 Lisätietoja, ks. Sveitsin kehitys- ja yhteistyövirasto (valtiosihteeri, talousasiat), Evaluation Report on 

the Swiss Contribution 2015, Key points in brief, maaliskuu 2016; Sveitsin valtiontalouden 
tarkastusvirasto (SFAO), Switzerland’s enlargement contribution – does the division of tasks with EU 
partner countries allow efficient implementation?, tarkastuskertomus, 20.3.2015. 

40 Edunsaajamaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten 6 artikla. 

41 Yhteisymmärryspöytäkirjan 5 artikla. 
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Kaavio 13 – Sveitsin rahoitusosuuden hallinnointi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SFAO:n kertomuksen (Switzerland’s enlargement 
contributions – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, 
tarkastuskertomus, 20.3.2015, s. 27) perusteella. 
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Raportointijärjestelyt 

104 Vastuu seurannasta ja valvonnasta on edunsaajamaiden kansallisilla 
viranomaisilla, mutta Sveitsin hajautetut rahoitusosuuksista vastaavat toimistot 
osallistuvat käytännön täytäntöönpanon seurantaan Sveitsin puolesta. 

105 Kansallisella tasolla laadittujen maaraporttien lisäksi Sveitsi julkaisee 
säännöllisesti vuosikertomuksia ohjelmatasolla saavutetuista tuloksista. 
Kymmenvuotisen täytäntöönpanokauden päättyessä EU-10-maiden osalta vuonna 
2017 ja EU-12-maiden osalta vuonna 2020 Sveitsi julkaisi raportit edunsaajamaissa 
saavutetuista kokonaistuloksista. 

Sisäinen valvonta ja tarkastus 

106 Sveitsi on siirtänyt suurimman osan sisäiseen valvontaan ja tarkastuksiin 
liittyvistä vastuualueista edunsaajamaiden kansallisille viranomaisille. Viimeistään 
kunkin hankkeen päättyessä oli suoritettava tilintarkastus42. Sveitsi säilytti itsellään 
oikeuden seurata, tarkistaa (myös paikan päällä), tarkastaa ja arvioida kaikkia toimia ja 
menettelyjä, jotka liittyvät rahoitusosuuden avulla rahoitettujen hankkeiden 
täytäntöönpanoon43. Samoin kuin ETA:n ja Norjan suoraan jäsenvaltioille maksamien 
avustusten tapauksessa, EU:n toimielimillä ei ole tähän rahoitusosuuteen liittyviä 
valvonta- tai tarkastusoikeuksia. 

  

                                                      
42 Puitesopimusten liite II. 

43 Puitesopimusten 6 artiklan 5 kohta. 
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107 Sveitsin rahoitusosuuteen on kohdistettu useita Sveitsin valtiontalouden 
tarkastusviraston (SFAO) tarkastuksia, edunsaajamaiden ylimpien tarkastuselinten 
tarkastuksia sekä yhteisiä tarkastuksia44. Viime vuosien tarkastuksissa on havaittu 
jonkin verran tehottomuutta varojen käytössä. Tarkastusten perusteella annettiin 
esimerkiksi seuraavat huomautukset: 

o monimutkainen ja monitasoinen organisaatiorakenne lisäsi tarvittavaa aikaa ja 
henkilöstön määrää 

o hankkeiden valintamenettelyt kestävät kauan, mikä aiheuttaa epävarmuutta ja 
suuria hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 

                                                      
44 Ks. esimerkiksi: 

- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner 
countries allow efficient implementation?, tarkastuskertomus, 20.3.2015; 

- SFAO / Tšekin ylin tarkastuselin, Joint report: Funds earmarked for the implementation of the Swiss-
Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within the enlarged 
European Union,tarkastuskertomus, huhtikuu 2015. 
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Loppuhuomautukset ja haasteet 
108 Tässä osassa esitetään loppuhuomautukset tilintarkastustuomioistuimen 
katsauksesta ja tuodaan esiin joitakin keskeisiä haasteita, jotka liittyvät EU:n 
ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksien hallinnointiin. Tilintarkastustuomioistuin on 
pannut merkille nämä haasteet katsauksen laadinnan aikana. 
Tilintarkastustuomioistuin on keskustellut näistä kysymyksistä asiasta vastaavien 
komission yksiköiden kanssa ja tarvittaessa sisällyttänyt katsaukseen viittauksia 
komission yksiköiden näkemyksiin. 

109 EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet muodostavat tällä hetkellä noin 
yhden prosentin EU:n talousarvion tuloista. EU:n ulkopuolisten maiden osallistuminen 
EU-ohjelmiin voi mahdollistaa myös merkittävän yhteistyön EU:n kannalta strategisilla 
aloilla (esim. avaruusala tai tutkimus ja kehittäminen). EU:n ulkopuolisilta mailta 
saatavat rahoitusosuudet ovat lisäksi tärkeitä suoran rahoituksen lähteitä joillekin 
jäsenvaltioille, ja niillä pyritään täydentämään EU:n koheesiopolitiikkaa (ks. kohdat 01, 
02 ja 28). 

110 Useimmissa EU:n ohjelmiin ja toimiin osoitettavia rahoitusosuuksia koskevissa 
laskentakaavoissa käytetään suhdelukua, joka perustuu EU:n ulkopuolisen maan BKT:n 
ja EU:n BKT:n väliseen suhteeseen (ks. kohdat 30–39). Jos nykyisiä kaavoja sovelletaan 
edelleen, Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta johtaa suhdelukujen kasvuun, 
koska EU:n BKT (kaavan nimittäjä) on pienempi ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa. 
Samaan aikaan Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu EU:n ulkopuolisena maana 
joihinkin tuleviin EU:n ohjelmiin ja toimiin ja maksaa siten niihin liittyviä 
rahoitusosuuksia. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä kauppa- ja 
yhteistyösopimuksessa, jota on sovellettu väliaikaisesti 1. tammikuuta 2021 alkaen, 
määrätään Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta useisiin EU-ohjelmiin. Tämä 
kehitys johtaa EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksien kokonaismäärän 
kasvuun. 

111 Luodessaan kehyksen EU:n ulkopuolisten maiden tulevalle osallistumiselle EU:n 
ohjelmiin ja toimiin komissio voi kohdata uusia haasteita, jotka johtuvat Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisesta EU:sta: 

o sääntöjen ja periaatteiden vahvistaminen Yhdistyneen kuningaskunnan 
mahdolliselle tulevalle osallistumiselle muihin EU:n ohjelmiin ja toimiin 
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o neuvotteleminen muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 
uusista osallistumissopimuksista; sopimuksissa voidaan etsiä keinoja lieventää 
vaikutusta, joka aiheutuu siitä, että kyseisten maiden rahoitusosuudet saattavat 
kasvaa tarkistettujen suhdelukujen soveltamisen myötä (ilman Yhdistyneen 
kuningaskunnan BKT:ta). Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden 
tapauksessa osallistuminen EU-ohjelmiin toimii oppimisvälineenä valmisteltaessa 
maita tulevaan EU-jäsenyyteen. Maiden kohdalla saatetaan joutua noudattamaan 
erityistä lähestymistapaa neuvoteltaessa niiden maksettavaksi tulevien 
rahoitusosuuksien määristä. 

112 EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksien hallinnointi on hajautettua, ja 
se on jaettu niiden komission pääosastojen ja virastojen kesken, jotka vastaavat EU:n 
ohjelmista ja toimista, joihin rahoitusosuudet osoitetaan. Ainoan poikkeuksen 
muodostavat ETA:n EFTA-valtioiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja) rahoitusosuudet, 
joita budjettipääosasto hallinnoi keskitetysti kaikkien ohjelmien osalta (ks. kohdat 04 
ja 29). Viimeksi mainittu on monimutkainen prosessi, joka koskee monia EU:n ohjelmia 
ja toimia, joihin osallistuu yksi tai useampi ETA:n EFTA-valtio, erilaisia 
laskentamenetelmiä (toimintamenoihin ja EU:n julkishallintoon osoitettavien 
rahoitusosuuksien osalta) ja mukautuksia, jotka johtuvat budjetoitujen ja tosiasiallisten 
menojen eroista (ks. kohdat 66–73). 

113 Ei ole olemassa yhtä ainoaa automaattista kaavaa EU:n ja virastojen 
talousarvioihin maksettavien rahoitusosuuksien vahvistamiseksi tai vakioituja 
menetelmiä niiden mukauttamiseksi. Rahoitusosuuden lopullisesta määrästä sovitaan 
useimmissa tapauksissa EU:n ulkopuolisen maan kanssa käytyjen neuvottelujen 
jälkeen. Neuvottelut perustuvat moniin tekijöihin, kuten poliittisiin etuihin ja arvioon 
maan osallistumisesta kyseiseen ohjelmaan tai toimintaan. Tämä luo erityyppisistä 
järjestelyistä muodostuvan järjestelmän rahoitusosuuksien määrittämistä varten (ks. 
kohdat 32–39). 

114 Hajautetun hallinnoinnin yhteydessä lähestymistapa voidaan räätälöidä EU:n 
ohjelman ja asianomaisen EU:n ulkopuolisen maan mukaan. Komission ja EU:n 
virastojen on tällöin kuitenkin myös vaikeampi varmistaa, että samankaltaiset 
tapaukset käsitellään johdonmukaisesti ja että rahoitusosuuksien laskenta ja 
kerääminen tapahtuu tehokkaasti. Haasteena on löytää sopiva tasapaino yhtäältä 
menettelyjen johdonmukaisuuden ja EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksien 
käsittelyn tehokkuuden ja toisaalta ohjelmien ja maiden erityisolosuhteiden 
huomioon ottamisen välillä. 
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115 Komissio pyrkii lisäämään johdonmukaisuutta seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Näin ollen se on sopinut horisontaalisista ohjeista, jotka koskevat 
EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuuksia unionin ohjelmiin ja kattavat joitakin 
perusparametreja. Komissio korosti, että uusia ohjeita voidaan soveltaa vain uusiin 
kansainvälisiin sopimuksiin, minkä vuoksi niitä ei sovelleta voimassa olevan 
ETA-sopimuksen tai Schengenin säännöstöön liittyvien sopimusten mukaisiin 
rahoitusosuuksiin. 

116 Komissio julkaisee säännöllisesti yleisiä tietoja EU:n ulkopuolisten maiden EU:n 
talousarvioon maksamista rahoitusosuuksista sekä joitakin maakohtaisia tietoja IPA 
II -välineestä suoritetuista rahoitusosuuksien takaisinmaksusta. Komissio esitti 
yksityiskohtaisen katsauksen EU:n talousarvioon maksetuista rahoitusosuuksista, kun 
Euroopan parlamentin jäsenet pyysivät sitä vuonna 2017. Yksityiskohtaista erittelyä, 
josta kävisivät ilmi kunkin EU:n ulkopuolisen maan rahoitusosuudet kuhunkin EU:n 
ohjelmaan tai toimeen, ei kuitenkaan esitetä säännöllisesti, eikä ole olemassa 
yleiskuvaa kaikesta EU:n rahoitustuesta, joka on myönnetty näiden 
rahoitusosuuksien korvaamiseen (ks. kohdat 27 ja 44–46). 

117 Avoimuuden ja tilivelvollisuuden edistämisessä asiasta kiinnostuneiden 
kansalaisten ja budjettivallan käyttäjien hyväksi komission haasteena on esittää 
säännöllisesti yksityiskohtainen katsaus EU:n ulkopuolisten maiden EU:n talousarvioon 
maksamista rahoitusosuuksista. 

118 EFTA-valtioiden suoraan EU:n jäsenvaltioille myöntämät rahoitusosuudet 
(Norjan/ETA:n avustukset ja Sveitsin osuus laajentuneessa EU:ssa) ovat osa EU:n ja 
EFTA:n välistä yleistä järjestelyä, jonka avulla hallinnoidaan näiden maiden pääsyä EU:n 
sisämarkkinoille. Rahoitusosuuksia voidaan pitää vastineena osallistumiselle EU:n 
sisämarkkinoihin. Rahoitusosuuksista käytävissä neuvotteluissa otetaan jossakin 
määrin huomioon edut, joita EFTA-valtiot saavat osallistumisestaan sisämarkkinoihin, 
mutta kokonaisrahoitusosuudet perustuvat poliittiseen yhteisymmärrykseen, eikä 
niiden laskentaan sovelleta erityistä menetelmää (ks. kohdat 79, 84, 94 ja 98). Voi olla 
vaikeaa hankkia ja hyödyntää yksityiskohtaisia tietoja, joiden avulla olisi mahdollista 
arvioida EFTA-valtioiden sisämarkkinoille osallistumisesta saamia etuja. Tiedot voisivat 
kuitenkin toimia hyödyllisenä viitteenä neuvotteluissa. EU:n haasteena on hyödyntää 
sisämarkkinoiden tarjoamia etuja neuvotteluissa, joita näiden maiden kanssa 
käydään tulevaisuudessa rahoitusosuuksista. 
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119 EU:n talousarvion ulkopuolella suoraan jäsenvaltioille osoitettujen 
rahoitusosuuksien täytäntöönpanosta voidaan todeta, että käytössä on kaksi erillistä 
lainsäädäntökehystä ja erilliset hallinnointi- ja raportointijärjestelyt sekä sisäisen 
valvonnan järjestelyt ja tarkastusjärjestelyt (Norjan/ETA:n avustukset ja Sveitsin 
rahoitusosuus laajentuneessa EU:ssa). Näiden rahoitusosuuksien on tarkoitus 
täydentää EU:n koheesiopolitiikkaa, joka perustuu kolmanteen, erilaiseen sääntely- ja 
menettelykehykseen. Joissakin jäsenvaltioissa on siis käytössä kolme erilaista 
hallinnointijärjestelyä, joilla pyritään samankaltaisiin toimintapoliittisiin tavoitteisiin 
(ks. kohdat 78–107). 

120 Komissio toteutti strategisen tason arvioinnin, jossa tutkittiin, ovatko näillä 
EU:n talousarvion ulkopuolisilla rahoitusosuuksilla tuettavat toimet EU:n tavoitteiden 
mukaisia. Koheesiopolitiikkaan liittyvistä yhteyksistä huolimatta EU:n toimielimet 
eivät osallistu suoraan näiden rahoitusosuuksien valvontaan (ks. kohdat 89, 93, 102 
ja 106). 

121 Kolmen hallinnointijärjestelyn monimutkaisen rinnakkaiselon suurin haaste on 
vastata vaikuttavan koordinoinnin tarpeeseen, maksimoida täydentävyys ja rajoittaa 
toimien päällekkäisen rahoituksen riskiä. 

Tilintarkastustuomioistuimen V jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Tony Murphyn johdolla hyväksynyt tämän katsauksen Luxemburgissa 
23. maaliskuuta 2021. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – Kansainvälisten sopimusten tekemistä koskeva 
vakiomuotoinen oikeudellinen menettely 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SEUT-sopimuksen 218 artiklan perusteella. 
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Liite II – Yleiskatsaus EU:n ulkopuolisten maiden EU:n talousarvioon vuosina 2014–2019 maksamiin 
rahoitusosuuksiin (euroina) 

 

Pääosasto / 
toimielin

Ohjelma / maa Albania Montenegro
Pohjois-

Makedonia
Serbia Turkki

Bosnia ja 
Hertsegovina

Kosovo* Sveitsi Islanti Liechtenstein Norja

BUDG ETA:n rahoitusosuudet 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Horisontti 2020 -puiteohjelma 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Luova Eurooppa 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Euroopan solidaarisuusjoukot 100 000 7 300 000
HOME Viisumitietojärjestelmä (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Neuvosto 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Huumepolitiikkaan liittyvä toimi 12 000 12 000

GROW
EU:n maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät 299 091 663

GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Tilastoyhteistyö 25 472 386
ENV Euroopan ympäristökeskus 18 762 000 7 769 542
TAXUD Tulli 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD Alv-yhteistyö 40 000

EMPL
Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskeva ohjelma (EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO Pelastuspalvelumekanismi 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Oikeusalan ohjelma 111 908 27 085

JUST
Perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma 227 570

JUST Perusoikeusvirasto 386 250 228 000
SANTE Terveysalan toimintaohjelma 500 860 164 829
DIGIT ISA2-ohjelma 10 373

Maakohtaiset kokonaismäärät 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Ehdokasmaat Mahdolliset ehdokasmaat Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA)

Schengen-alueen hallinnolliset kulut
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Huom. Taulukko perustuu kyseisten vuosien saamisiin. Sveitsin osuus Horisontti 2020 -puiteohjelmasta sisältää myös rahoitusosuudet, jotka osoitetaan Euratomin tutkimus- 
ja koulutusohjelmaan ja ITERiin liittyviin toimiin. Ukrainan osuus Horisontti 2020 -puiteohjelmasta sisältää myös rahoitusosuuden Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelmaan. Erillisvirasto eu-LISA kerää suoraan lisärahoitusosuuksia Schengenin tietojärjestelmän (SIS), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän osalta 
(ks. myös kaavio 6). 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission ja neuvoston kirjanpitotietojen perusteella. 

Muut
Pääosasto / 
toimielin

Ohjelma / maa Armenia Georgia Israel Moldova Tunisia Ukraina Färsaaret
Ohjelmakohtaiset 

kokonaismäärät
BUDG ETA:n rahoitusosuudet 2 201 913 936
RTD Horisontti 2020 -puiteohjelma 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Luova Eurooppa 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Euroopan solidaarisuusjoukot 7 400 000
HOME Viisumitietojärjestelmä (VIS) 4 206 737
HOME Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) 168 824 983
HOME 189 351
Neuvosto 7 169 945
HOME Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 700 000
HOME Huumepolitiikkaan liittyvä toimi 24 000

GROW EU:n maailmanlaajuiset satelliittinavigointijärjestelmät 299 091 663
GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Tilastoyhteistyö 25 472 386
ENV Euroopan ympäristökeskus 26 531 542
TAXUD Tulli 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000
TAXUD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD Alv-yhteistyö 40 000

EMPL
Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma 
(EaSI) 3 800 000

ECHO Pelastuspalvelumekanismi 1 810 416
JUST Oikeusalan ohjelma 138 993

JUST Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma 227 570
JUST Perusoikeusvirasto 614 250
SANTE Terveysalan toimintaohjelma 94 648 760 337
DIGIT ISA2-ohjelma 10 373

Maakohtaiset kokonaismäärät 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Euroopan naapuruuspolitiikka

Schengen-alueen hallinnolliset kulut
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Liite III – ETA:n rahoitusosuuksien yksityiskohtainen jakautuminen vuonna 2019 (euroina) 

 
Huom. Erasmus+ sisältää EU:n ulkoisiin rahoitusvälineisiin (ENI, IPA II jne.) osoitetut rahoitusosuudet, jotka on kohdennettu tähän ohjelmaan. 
Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva määrä sisältää Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosiosta innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastolle (INEA) maksetun 
osuuden (18 637 euroa). 
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva määrä sisältää tähän toimeen ympäristö- ja ilmastotoimia koskevasta Life-ohjelman alaohjelmasta osoitetun määrän (2 100 euroa). 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission asiakirjojen perusteella (EU:n talousarvion ETA-liite). Budjettikohtien osoittaminen ohjelmiin ja toimiin perustuu 
komission käyttämiin ohjelmakoodeihin.  

Ohjelma / ETA-maa Islanti Liechtenstein Norja
Ohjelmakohtaiset 

kokonaismäärät
Horisontti 2020 -puiteohjelma 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362

EU:n maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS) 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Hajautetut virastot 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Luova Eurooppa 263 311 4 372 453 4 635 764
Verkkojen Eurooppa -väline 206 034 276 3 421 311 3 627 621

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Muut toimet ja ohjelmat 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Pelastuspalvelumekanismi 99 814 1 610 982 1 710 796
Hallintomenot 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Terveysalan toimintaohjelma 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Komission toimivaltansa nojalla rahoittamat toimet 44 247 11 694 734 189 790 130
Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 649 600 649 600
Kuluttajaohjelma 31 914 529 956 561 870
Euroopan solidaarisuusjoukot 169 471 169 471
Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma 81 938 12 772 94 710
Edeltäviin monivuotisiin rahoituskehyksiin kuuluvien ohjelmien saattaminen 
päätökseen

666 471 176 139 11 058 650 11 901 259

Maakohtaiset kokonaismäärät 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Liite IV – Sanasto EU:n ohjelmista ja toimista, joihin EU:n ulkopuoliset maat osoittavat rahoitusta 

Ohjelma Kuvaus 
Ohjelmasta 

vastaava 
PO 

Määrärahat 
2014–2020 

(miljardia euroa) 

Horisontti 2020 

Horisontti 2020 – EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 on yhteinen strateginen kehys 
huipputason tutkimukseen ja innovointiin osoitettavalle unionin rahoitukselle. RTD 77,0 

Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelma 

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma täydentää Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, ja sen tavoitteena on jatkaa 
ydinalan tutkimusta ja koulutusta painottaen ydinturvallisuuden, turva- ja varmuusjärjestelyjen ja säteilysuojelun 
jatkuvaa parantamista. 

RTD 2,1 

Kansainvälinen 
lämpöydinkoereaktori (ITER) 

ITER on merkittävä kansainvälinen hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa maailman suurin magneettinen 
fuusiolaite. Tavoitteena on osoittaa fuusion toteutettavuus saman periaatteen pohjalta, joka pitää yllä 
aurinkomme ja tähdistömme toimintaa. EU on yksi hankkeen tärkeimmistä kumppaneista. 

RTD/ENER 2,7 

Verkkojen Eurooppa -väline 

Verkkojen Eurooppa -väline on EU:n rahoitusväline kohdennetuille infrastruktuuri-investoinneille Euroopan 
tasolla. Sen avulla tuetaan Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä liikenteen, energian ja digitaalisten 
palvelujen aloilla. 

MOVE 30,4 

Erasmus+ 

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Se tarjoaa mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja yhteistyöhön 
näillä aloilla. EAC 14,7 

Luova Eurooppa Luova Eurooppa on EU:n puiteohjelma kulttuuri- ja audiovisuaalialan tukemiseksi. EAC 1,5 

Euroopan solidaarisuusjoukot 

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä tai työskennellä omassa 
maassaan tai ulkomailla toteutettavissa hankkeissa, jotka hyödyttävät yhteisöjä ja ihmisiä eri puolilla Eurooppaa. EAC 0,4 

EU:n maailmanlaajuinen 
satelliittinavigointijärjestelmä 
(GNSS) 
Galileo ja EGNOS 

Galileo on EU:n maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä GNSS, joka tarjoaa tarkkoja paikannus- ja 
ajanmääritystietoja. Galileo on siviilivalvonnassa oleva ohjelma, ja sen tietoja voidaan käyttää monenlaisiin 
sovelluksiin. 

GROW 

6,3 

Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä (EGNOS) on EU:n alueellinen satelliittipohjainen 
lisäjärjestelmä, jota käytetään parantamaan GNSS:n, kuten Galileon, suorituskykyä. GROW 

Copernicus 

Copernicus on EU:n maanseurantaohjelma, jossa tarkastellaan maapalloa ja sen ympäristöä. Se tarjoaa 
tietopalveluja, jotka pohjautuvat satelliittiseurantaan ja muualta kuin avaruudesta kerättyyn dataan. GROW 3,8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_fi
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_fi
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_fi
https://www.copernicus.eu/
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Ohjelma Kuvaus 
Ohjelmasta 

vastaava 
PO 

Määrärahat 
2014–2020 

(miljardia euroa) 

Pk-yritysten kilpailukykyä koskeva 
ohjelma (COSME) 

COSME on pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskeva ohjelma. Sen tavoitteena on helpottaa 
rahoituksen saantia ja tukea kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja yrittäjyyskulttuuria. GROW 2,3 

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) 

Sisäisen turvallisuuden rahasto perustettiin edistämään sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa, 
lainvalvontayhteistyötä ja unionin ulkorajojen valvontaa. HOME 3,8 

Kansalaisten Eurooppa 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteena on auttaa kansalaisia ymmärtämään EU:ta, sen historiaa ja 
monimuotoisuutta sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan demokraattisesti EU:n tasolla. 

HOME / 
JUST 0,2 

Tilastoyhteistyö 

Tilastoalan yhteistyöllä varmistetaan yhdenmukaisten ja vertailukelpoisten tilastotietojen tuottaminen ja 
levittäminen kaikilla yhteistä etua koskevilla aloilla. ESTAT 0,5 

Tulli 2020 

Tulli 2020 on EU:n yhteistyöohjelma, jonka avulla kansalliset tullihallinnot voivat luoda ja vaihtaa tietoja ja 
asiantuntemusta. Se mahdollistaa Euroopan laajuisten tietojärjestelmien yhteisen kehittämisen ja toiminnan. TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020 

Fiscalis 2020 on EU:n yhteistyöohjelma, jonka avulla kansalliset verohallinnot voivat luoda ja vaihtaa tietoja ja 
asiantuntemusta. Se mahdollistaa Euroopan laajuisten tietojärjestelmien yhteisen kehittämisen ja toiminnan. TAXUD 0,2 

Työllisyys ja sosiaalinen innovointi 
(EaSI-ohjelma) 

EaSI-ohjelmalla edistetään korkeatasoista ja kestävää työllisyyttä, taataan riittävä sosiaalinen suojelu, torjutaan 
sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä ja parannetaan työoloja. EMPL 0,9 

Pelastuspalvelumekanismi 

EU:n pelastuspalvelumekanismin yleisenä tavoitteena on vahvistaa pelastuspalvelualan yhteistyötä katastrofien 
ennaltaehkäisyn, niihin varautumisen ja avunannon parantamiseksi. ECHO 0,6 

Kuluttajaohjelma 

Kuluttajaohjelma on rahoitusohjelma, joka on perustettu tukemaan kasvua ja kilpailukykyä EU:ssa. Ohjelman 
yleisenä tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja. JUST 0,2 

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma 

Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalla edistetään sellaisen alueen kehittämistä, jossa edistetään, 
suojellaan ja tosiasiallisesti toteutetaan tasa-arvoa ja yksilön oikeuksia. JUST 0,4 

Oikeusalan ohjelma ja 
huumausaineita käsittelevä luku 

Oikeusalan ohjelma on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan täysimääräisesti 
ja johdonmukaisesti. Ohjelma edistää oikeudellista yhteistyötä sekä yksityisoikeudellisissa että rikosasioissa. 
Ohjelmalla tuetaan myös EU:n toimia huumeiden torjumiseksi. 

JUST / 
HOME 0,4 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fi
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fi
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fi
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fi
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_fi.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
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Ohjelma Kuvaus 
Ohjelmasta 

vastaava 
PO 

Määrärahat 
2014–2020 

(miljardia euroa) 

Terveysalan toimintaohjelma 

EU:n terveysalan toimintaohjelmassa määritetään strategia, jolla pyritään varmistamaan hyvä kansanterveys ja 
laadukas terveydenhuolto. Ohjelma on rahoitusväline, jolla tuetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja edistetään ja 
kehitetään EU:n terveystoimia. 

SANTE 0,4 

ISA²-ohjelma 

ISA²-ohjelmasta tuetaan sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämistä, joiden avulla julkishallinnot, yritykset ja 
kansalaiset voivat hyötyä yhteentoimivista valtioiden rajat ylittävistä ja monialaisista julkisista palveluista. DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Muut toimet Kuvaus 
Johtava 

pääosasto / 
toimielin 

Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) 

Schengenin tietojärjestelmä on eniten käytetty ja laajin tietojenvaihtojärjestelmä Euroopan turvallisuuden hallinnassa 
ja rajavalvonnassa. Se mahdollistaa kansallisen rajavalvonnan, poliisin, tullin ja maahanmuuttoviranomaisten välisen 
tietojenvaihdon, jonka avulla varmistetaan, että ihmisten vapaa liikkuvuus EU:ssa voi toteutua turvallisesti. 

eu-LISA/ 
HOME 

Viisumitietojärjestelmä (VIS) 

VIS mahdollistaa viisumitietojen vaihdon Schengen-valtioiden välillä. Järjestelmä käsittelee dataa ja päätöksiä, jotka 
liittyvät lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskeviin hakemuksiin Schengen-alueella vierailua tai 
kauttakulkua varten. 

eu-LISA/ 
HOME 

Eurodac 

Eurodac on eurooppalainen turvapaikkatietotietokanta, jota käytetään Eurooppaan kohdistuvien 
turvapaikkahakemusten käsittelyssä. Kyseessä on keskitetty tietokanta, johon kerätään ja jossa käsitellään 
digitalisoituja sormenjälkiä. 

eu-LISA/ 
HOME 

Schengen-alueen hallinnolliset kulut 
Schengen-alueen hallinnolliset kulut kattavat Schengen-sihteeristöön, jonka toiminnasta vastaa neuvosto, liittyvät 
kulut, sekä kulut, jotka aiheutuvat komissiota Schengenin säännöstön täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja 
kehittämisessä avustavien komiteoiden toiminnasta. 

HOME / 
neuvosto 

CCN/CSI Yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta (CCN/CSI) on verotuksen ja tulliliiton pääosaston ja 
asianomaisten osallistujamaiden hallintojen tietojärjestelmien välillä käytettävä viestintäväline. TAXUD 

Arvonlisäverotuksen (alv) alalla 
tehtävä yhteistyö 

Arvonlisäverotuksen alalla toteutettavat toimet koskevat hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien 
perintää. TAXUD 

Komission toimivaltansa nojalla 
rahoittamat toimet Tehtävät, jotka perustuvat komission institutionaalisiin oikeuksiin tai jotka suoritetaan pilottihankkeiden ja 

valmistelutoimien yhteydessä varainhoitoasetuksen 58 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näitä toimia varten budjetoidut 
varat voidaan panna täytäntöön ilman perussäädöstä edellyttäen, että toimet kuuluvat EU:n toimivaltaan. 

Toimet 
pääosastojen 
välillä Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 

Huom. Talousarvioluvut esitetään aiempien arvojen mukaisina kunkin ohjelman perustamisasetusten perusteella. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: 

o Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta, 16 artikla (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884). 

o Kutakin ohjelmaa/toimea koskevat asetukset 
o Euroopan komissio: Programmes’ Performance Overview – EU budget 2014–2020, Euroopan unioni 2019; 
o Europa-sivusto. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Liite V – Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus 

Tässä liitteessä esitetään muuta katsauksen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 
Tarkoituksena ei ole tarjota tyhjentävää kirjallisuusluetteloa, vaan pikemminkin 
esitellä lisäaineistoa lukijoille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen tarkemmin. 

Kirjat, tutkimukset, artikkelit, katsaukset 
EU:n ulkopolitiikka 

Falkner, R. – Anheier, H. (toim.), ’Europe and the world: Rethinking Europe’s external 
relations in an age of global turmoil’, International Politics, 54(4), heinäkuu 2017. 

Keukeleire, S. – Delreux, T., The Foreign Policy of the European Union, toinen painos, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

EU:n talousarvio 

Becker, S. – Bauer, M. – De Feo, A. (toim.), The New Politics of the European Union 
Budget, Baden-Baden: Nomos, 2017. 

Degron, R., The New European Budgetary Order, Bryssel: Bruylant, 2018. 

Mathis, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Euroopan parlamentti, 
talousarvioasioiden politiikkayksikkö, PE 603.795, syyskuu 2017. 

Mathis, A., “Other Revenue” In The European Union Budget, Euroopan parlamentti, 
talousarvioasioiden politiikkayksikkö, PE 603.810, marraskuu 2017. 

EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet 

Almås, H. ym. (EFTA:n sihteeristö), Guide to EU Programmes – New and Updated 
Edition 2010, EFTA Bulletin, nro 1, joulukuu 2010. 

Bruegel, Belgia, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within the 
ITRE Domain in Relation to Brexit, tutkimus ITRE-valiokunnalle, Euroopan 
parlamentille, sisäasioiden pääosastolle ja talous- ja tiedepolitiikan politiikkayksikölle, 
PE 602.057, 2017. 

Damen, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile 
EU-approximation and independence, Euroopan parlamentti, ulkosuhteiden 
politiikkayksikkö, PE 639.315, helmikuu 2020. 

Arnesen, F. ym. Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

Grønningsæter, T. – Leifsson, A. – Bondesen, P. (EFTA:n sihteeristö), Activities and 
Financial Contributions under the EEA Agreement EFTA Bulletin, nro 2, marraskuu 
2002. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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Miller, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library, 
Briefing Paper Number 7957, 28. huhtikuuta 2017. 

Miller, V. – Webb, D. – De Mars, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, The House of Commons Library, Briefing Paper Number 8645, 
13. elokuuta 2019. 

O. Johnsen, T. – Rieker, P., The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?, 
Journal of European Integration, 37(4), joulukuu 2014, s. 417–432. 

Ries, C. P. ym. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their 
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa 
Monica ja Cambridge: RAND Corporation, 2017. 

Schumann associates, Bryssel, Third countries’ participation within Creative Europe, 
Horizon Europe and Erasmus post-2020, British Council, syyskuu 2019. 

Schumann associates, Bryssel, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability to 
access EU funds, British Council, joulukuu 2016. 

Kansainvälisten sopimusten tietokannat 
Euroopan komissio (TRADE): Negotiations and Agreements. 

Euroopan ulkosuhdehallinto: Treaties Office Database. 

Euroopan unionin julkaisutoimisto: EUR-Lex – Kansainväliset sopimukset. 

Muut verkkosivut 
Euroopan komissio: Tilinpäätös (https://ec.europa.eu/info/publications/annual-
accounts_fi). 

Euroopan komissio: EU:n talousarvio (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget_fi). 

Euroopan komissio: Euroopan naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_fi). 

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA): Euroopan talousalue (ETA)/Suhteet EU:hun 
(https://www.efta.int/eea). 

Sveitsin valaliiton liittoneuvosto: Sveitsin panos laajentuneeseen EU:hun 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

Sveitsin valaliiton liittoneuvosto: Sveitsin Eurooppa-politiikka 
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Rahoitusjärjestelmätoimisto: ETA:n ja Norjan avustukset (https://eeagrants.org/). 
  

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=fi
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_fi
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_fi
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
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Sanasto 
Bruttokansantuote (BKT): Maan vaurauden vakiomitta, joka perustuu siellä 
tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvoon (yleensä yhden vuoden aikana). 

ETA:n EFTA-valtiot: ETA-sopimukseen osallistuvat kolme EFTA-maata (Islanti, 
Liechtenstein ja Norja). 

ETA-sopimus: EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmen EFTA-valtion (Islanti, 
Liechtenstein ja Norja) välinen sopimus, jonka tavoitteena on luoda dynaaminen ja 
yhtenäinen Euroopan talousalue, jonka toiminta perustuu yhteisiin sääntöihin ja 
yhtäläisiin kilpailuedellytyksiin. 

EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet: EU:n ulkopuolisten maiden rahoitus- tai 
luontoissuoritukset EU:n yleiseen talousarvioon sekä EU:n virastojen ja jäsenvaltioiden 
talousarvioihin. 

Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP): EU:n politiikka vakauden, turvallisuuden ja 
vaurauden vahvistamiseksi eteläisissä ja itäisissä naapurimaissa, jotka eivät ole EU:n 
jäsenehdokkaita. 

Euroopan naapuruusväline (ENI): Tärkein kanava, jonka kautta EU antaa rahoitustukea 
Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa. 

Euroopan talousalue (ETA): EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja. 

Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA): Hallitustenvälinen järjestö, joka on perustettu 
edistämään vapaakauppaa ja taloudellista yhdentymistä jäsenvaltioidensa hyväksi. 
Jäseniä on tällä hetkellä neljä: Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. 

Korjauskerroin: Kerroin, jota komissio käyttää laskiessaan EU:n ulkopuolisten maiden 
rahoitusosuuksia EU:n talousarvioon tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. 

Laajentumispolitiikka: Politiikka, joka koskee EU:n suhteita EU:n jäsenehdokasmaihin 
tai mahdollisiin ehdokasmaihin. 

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA): Kanava, jonka kautta EU antaa taloudellista 
ja teknistä tukea uudistuksiin maissa, jotka ovat EU:n jäsenehdokkaita tai mahdollisia 
ehdokasmaita. 
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Suhdeluku: Suhdeluku, jota käytetään laskettaessa EU:n ulkopuolisten maiden 
maksuosuuksia EU:n talousarvioon. 

Yhteisymmärryspöytäkirja: Kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus 
yhteistyöstä tietyssä asiassa tekemättä oikeudellista sitoumusta. 
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Lyhenneluettelo 

BKT: Bruttokansantuote 

EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto (European Free Trade Association) 

ENI: Euroopan naapuruusväline (European Neighbourhood Instrument) 

ENP: Euroopan naapuruuspolitiikka 

ETA: Euroopan talousalue 

EUH: Euroopan ulkosuhdehallinto 

FMO: Rahoitusjärjestelmätoimisto (Financial Mechanism Office) 

IFA: Institutionaalinen puitesopimus (Institutional Framework Agreement) 

IPA: Liittymistä valmisteleva tukiväline (Instrument for Pre-Accession Assistance) 

ITER: Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori (International Thermonuclear Experimental 
Reactor). 

PO BUDG: Budjettipääosasto 

PO EAC: Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto 

PO GROW: Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan 
pääosasto 

PO HOME: muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto 

PO RTD: Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto 

PO: Pääosasto 

SDC: Sveitsin kehitys- ja yhteistyövirasto (Swiss Agency for Development and 
Cooperation) 

SECO: Valtiosihteeri, talousasiat (State Secretariat for Economic Affairs) 

SEUT: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 

SFAO: Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirasto (Swiss Federal Audit Office) 

SIS: Schengenin tietojärjestelmä (Schengen Information System) 

VIS: Viisumitietojärjestelmä 
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EU:n ulkopuoliset maat voivat osallistua EU:n 
ohjelmiin ja toimiin. Rahoitusosuudet jaetaan 
lähes 30 ohjelman kesken. Lisäksi Euroopan 
vapaakauppa-alueen (EFTA) valtiot osoittavat 
varoja suoraan useille EU:n jäsenvaltioille. Tämä 
tapahtuu osana EFTA-valtioiden ja EU:n välisiä 
yleisiä järjestelyjä, jotka koskevat näiden maiden 
pääsyä EU:n sisämarkkinoille.
Tilintarkastustuomioistuin tuo katsauksessa 
esiin joitakin keskeisiä haasteita. Niistä yksi 
koskee Yhdistyneen kuningaskunnan eroa EU:sta 
ja eron vaikutusta EU:n ulkopuolisten maiden 
maksamiin rahoitusosuuksiin. EU:n haasteena 
on myös hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia 
etuja tulevissa rahoitusosuuksia koskevissa 
neuvotteluissa, joita käydään EFTA-valtioiden 
kanssa. 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Puh. +352 4398-1

Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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