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Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin 
avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen 
mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille 
maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen hyväksymi-
sestä  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Luxembourgissa kesäkuussa 2013 
tehdyn 

neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioi-
den hallitusten edustajien sisäisen sopimuk-
sen vuosia 2014–2020 koskevaan monivuoti-
seen rahoituskehykseen perustuvan Euroo-
pan unionin avun rahoituksesta Afrikan, Ka-
ribian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden 
ryhmän jäsenten sekä Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuusso-
pimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen 
myöntämisestä Euroopan unionin toiminnas-
ta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa 
tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueil-
le (jäljempänä sisäinen rahoitussopimus). 

Sisäisellä rahoitussopimuksella perustetaan 
uusi, järjestyksessä yhdestoista Euroopan ke-
hitysrahasto (EKR), josta rahoitetaan 
AKT‒EU -kumppanuussopimuksen, jäljem-
pänä Cotonoun sopimus, puitteissa harjoitet-
tava yhteistyö vuosina 2014‒2020. Cotonoun 
sopimus on Euroopan unionin (EU) ja Saha-
ran eteläpuolisen Afrikan, Karibian ja Tyy-
nenmeren valtioiden välisten suhteiden pe-
rusta. Sopimuksen mukaan EU:n ja AKT-
valtioiden välisen yhteistyön päämääränä on 
AKT-valtioiden taloudellisen, kulttuurisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistäminen rauhan ja 
turvallisuuden lisäämiseksi sekä vakaan ja 
demokraattisen poliittisen ympäristön vah-
vistamiseksi. Cotonoun sopimus sisältää yh-
teistyön poliittista ulottuvuutta, kehitysyh-
teistyötä ja kauppaa koskevia määräyksiä.  

Eurooppa-neuvosto päätti helmikuussa 
2013, että vuosien 2014–2020 yhteistyöra-
hoitusta varten perustetaan uusi, järjestykses-

sä yhdestoista, EKR. Sisäisellä rahoitussopi-
muksella määrätään, että yhdestoista EKR 
muodostuu jäsenvaltioiden maksuosuuksina 
kerättävästä 30 506 miljoonan euron määräs-
tä sekä eräistä, aikaisemmista EKR:stä yh-
denteentoista EKR:ään siirtyvistä varoista. 
Suomen maksuosuudeksi mainitusta 30 506 
miljoonan euron määrästä on sopimuksessa 
määrätty 1,51 % eli yhteensä 460 362 995 
euroa.  

EU:n jäsenvaltiot sitoutuvat sisäisellä ra-
hoitussopimuksella myös Euroopan inves-
tointipankin AKT-valtioille sekä merentakai-
sille maille ja alueille myöntämien riskipää-
omalainojen takaajiksi. 

Sopimuksella perustetaan Euroopan komis-
sioon komitea yhdennentoista EKR:n varojen 
hoitoa varten, jäljempänä EKR:n komitea. 
Lisäksi sopimuksella perustetaan Euroopan 
investointipankin alaisuuteen investointike-
hyskomitea. Sopimuksella sovitaan EU:n jä-
senvaltioiden äänimääristä EKR:n komiteas-
sa ja investointikehyskomiteassa, jotka teke-
vät päätöksensä määräenemmistöllä. AKT-
valtioiden kanssa tehtävän kehitysrahoitusyh-
teistyön lisäksi sopimuksessa sovitaan yh-
dennentoista EKR:n tukimenojen rahoituk-
sesta sekä merentakaisille maille ja alueille 
annettavasta tuesta.  

Sisäinen rahoitussopimus tulee voimaan si-
tä päivää seuraavan toisen kuukauden en-
simmäisenä päivänä, jona viimeinen jäsen-
valtio on ilmoittanut hyväksyneensä sen val-
tiosääntönsä asettamien vaatimusten mukai-
sesti. Sisäisen rahoitussopimuksen määräyk-
set kuuluvat kokonaisuudessaan jäsenvaltioi-
den toimivaltaan. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyt i la  

1.1 Cotonoun sopimus 

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) 
valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yh-
teisön ja sen jäsenvaltioiden välillä allekirjoi-
tettiin 23 päivänä kesäkuuta 2000 Cotonoussa 
kumppanuussopimus (SopS 69/2005), jäljem-
pänä Cotonoun sopimus. Sopimus tuli kan-
sainvälisesti voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
2003. Cotonoun sopimus on Euroopan unio-
nin (EU) ja Saharan eteläpuolisen Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren valtioiden välisten 
suhteiden perusta. Se on sekä kehityspoliitti-
nen instrumentti että osa EU:n ulkosuhdeke-
hikkoa. Sopimuksen mukaan EU:n ja AKT-
valtioiden välisen yhteistyön päämääränä on 
AKT-valtioiden taloudellisen, kulttuurisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistäminen rauhan ja 
turvallisuuden lisäämiseksi sekä vakaan ja 
demokraattisen poliittisen ympäristön vahvis-
tamiseksi. Sopimuksen mukaisen yhteistyön 
tavoitteena on AKT-valtioiden kestävä kehi-
tys, joustava ja asteittainen integroiminen 
maailmantalouteen sekä köyhyyden vähentä-
minen. Yhteistyön perusperiaatteet ovat osa-
puolten tasa-arvo ja omistajuus, osallistumi-
nen, vuoropuhelu ja keskinäisten velvoitteiden 
täyttäminen sekä yhteistyön eriyttäminen ja 
alueellistaminen. Sopimus sisältää yhteistyön 
poliittista ulottuvuutta, kehitysyhteistyötä ja 
kauppaa koskevia määräyksiä. 

Cotonoun sopimus on tehty 20 vuodeksi si-
ten, että sitä tarkistetaan sopimuksen 95 ar-
tiklan mukaisesti viiden vuoden välein. En-
simmäinen viisivuotistarkistus oli vuonna 
2005 ja toinen vuonna 2010. Ensimmäisessä 
tarkistuksessa lujitettiin kumppanuuden po-
liittista ulottuvuutta lisäämällä sopimukseen 
määräyksiä kansainvälisen terrorismin tor-
junnasta, palkkasoturitoiminnan estämisestä, 
yhteistyöstä joukkotuhoaseiden leviämisen 
torjumiseksi ja Kansainvälisen rikostuomio-
istuimeen sitoutumisesta. Sopimukseen lisät-
tiin uusi liite VII, jossa määrätään miten ih-
misoikeuksia sekä demokratian ja oikeusval-

tion periaatetta koskeva poliittinen vuoropu-
helu järjestetään. Cotonoun sopimuksen en-
simmäistä tarkistamista koskeva sopimus 
(SopS 66/2008) tuli voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2008.   

Sopimuksen toisessa tarkistuksessa vahvis-
tettiin AKT-valtioiden parlamenttien sekä 
muiden yhteistyötahojen osallistumismahdol-
lisuuksia erityisesti valmisteltaessa strategia-
asiakirjoja kansallisella ja alueellisella tasol-
la. Sopimuksen tarkistuksessa pyrittiin myös 
vahvistamaan Cotonoun sopimuksen ja Co-
tonoun sopimuksen kauppaa käsittelevien 
osien korvaavilla alueellisilla talouskump-
panuussopimuksilla (Economic Partnership 
Agreement, EPA) perustettavien toimielinten 
välistä synergiaa. Osapuolet sopivat toteutta-
vansa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta 
saataisiin aikaan Maailman kauppajärjestön 
(WTO) säännösten kanssa yhteensopivat 
EPA-talouskumppanuussopimukset. Lisäksi 
vahvistettiin muiden kuin AKT-ryhmään 
kuuluvien kehitysmaiden kanssa tehtävää yh-
teistyötä koskevia määräyksiä, mukaan luki-
en yhteistyö Afrikan unionin kanssa turvalli-
suutta ja vakautta koskevissa kysymyksissä. 
Cotonoun sopimuksen toista tarkistusta kos-
keva sopimus allekirjoitettiin 22 päivänä ke-
säkuuta 2010 Ouagadougoussa.   

Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraa-
van toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, 
jolloin kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja 
AKT-valtioista vähintään kahden kolmas-
osan ratifioimiskirjat sekä unionin hyväksy-
miskirja on talletettu. AKT‒EU-
ministerineuvosto päätti 22 päivänä kesäkuu-
ta 2010 Cotonoun sopimuksen 95 artiklan 
nojalla toista tarkistusta koskevan sopimuk-
sen väliaikaisesta soveltamisesta sopimuksen 
allekirjoituspäivästä lähtien siihen saakka 
kunnes sopimus tulee voimaan. 

Tasavallan presidentti hyväksyi Cotonoun 
sopimuksen toista tarkistusta koskevan sopi-
muksen (SopS 74/2010) 11 päivänä kesäkuu-
ta 2010 samalla, kun hän myönsi sopimuksen 
allekirjoitusvaltuudet ja päätti sopimuksen 
väliaikaisesta soveltamisesta Suomen osalta. 
Tasavallan presidentin asetus 586/2010 so-
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pimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tuli 
voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2010.  

 
1.2 EU:n jäsenvaltioiden välinen sisäi-

nen rahoitussopimus  

Cotonoun sopimuksen mukaista yhteistyötä 
EU:n ja AKT-valtioiden välillä on rahoitettu 
neuvostossa kokoontuneiden EU:n jäsenval-
tioiden hallitusten edustajien sisäisellä rahoi-
tussopimuksella perustetusta Euroopan kehi-
tysrahastosta, jäljempänä EKR. EKR toimii 
erillisenä rahastona EU:n talousarvioon näh-
den. Vuoden 2013 loppuun saakka EU:n ja 
AKT-valtioiden välisen yhteistyön rahoitus 
tuli järjestyksessä kymmenennestä EKR:sta, 
jota täydennettiin edellisistä rahastoista käyt-
tämättä jääneillä varoilla.  

Eurooppa-neuvosto päätti helmikuussa 
2013, että vuosien 2014–2020 yhteistyöra-
hoitusta varten perustetaan uusi, järjestykses-
sä yhdestoista, EKR. Sisäisellä rahoitussopi-
muksella määrätään, että yhdestoista EKR 
muodostuu jäsenvaltioiden maksuosuuksina 
kerättävästä 30 506 miljoonan euron määräs-
tä sekä eräistä, aikaisemmista EKR:stä yh-
denteentoista EKR:ään siirtyvistä varoista. 
Tästä kokonaissummasta 29 089 miljoonaa 
euroa osoitetaan AKT-valtioille, 364,5 mil-
joonaa euroa merentakaisille maille ja alueil-
le ja 1 052,5 miljoonaa euroa komissiolle tu-
kimenoihin koskien EKR:n ohjelmasuunnit-
telua ja toteutusta. Suomen maksuosuudeksi 
mainitusta 30 506 miljoonan euron määrästä 
on sopimuksessa määrätty 1,51 % eli yhteen-
sä 460 362 995 euroa.  

Yhdestoista EKR pidetään edelleen EU:n 
talousarvion ulkopuolisena rahastona. EU:n 
AKT-valtioiden kanssa tekemän kehitysyh-
teistyön rahoituksen sisällyttämistä EU:n ta-
lousarvioon suunnitellaan kuitenkin vuodelle 
2020, joka on Cotonoun sopimuksen voimas-
saolon päättymisvuosi. 

Sisäinen rahoitussopimus allekirjoitettiin 
Luxembourgissa 24 päivänä kesäkuuta 2013. 
Sopimuksessa määrätään eritoten yhdennen-
toista EKR:n kokonaissuuruus, kunkin jäsen-
valtion maksuosuus rahastoon ja sitä vastaa-
va äänimäärä sopimuksella perustettavissa 
komiteoissa sekä muut rahoituslähteet. So-
pimuksen myötä jäsenvaltiot sitoutuvat myös 
Euroopan investointipankin AKT-valtioille 

myöntämien riskipääomalainojen takaami-
seen.  

 
 

2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on hyväksyä sisäinen 
rahoitussopimus. Sisäisellä rahoitussopimuk-
sella perustetaan yhdestoista EKR, josta ra-
hoitetaan Cotonoun sopimuksen mukaista 
EU:n ja AKT-valtioiden välistä yhteistyötä 
sekä EU:n merentakaisille maille ja alueille 
antamaa tukea. Sopimuksen voimaantulo 
edellyttää, että kukin EU:n jäsenvaltio on 
hyväksynyt sen valtiosääntönsä asettamien 
vaatimusten mukaisesti. Koska kymmenes 
EKR umpeutui vuoden 2013 lopussa, komis-
sio on painottanut ratifiointiprosessin mah-
dollisimman nopean aloittamisen tärkeyttä, 
jotta yhdestoista EKR saadaan käynnistettyä 
mahdollisimman pian vuonna 2014. Hyväk-
symällä sopimuksen Suomi omalta osaltaan 
mahdollistaisi sopimuksen voimaantulon. 

 
 

3  Esityksen vaikutukset  

Yhdenteentoista EKR:ään kerätään jäsen-
valtioiden maksuosuuksina 30 506 miljoonaa 
euroa. Tästä summasta 29 089 miljoonaa eu-
roa osoitetaan AKT-valtioille, 364,5 miljoo-
naa euroa merentakaisille maille ja alueille ja 
1 052,5 miljoonaa euroa komissiolle tukime-
noihin koskien EKR:n ohjelmasuunnittelua ja 
toteutusta. Aiempaan, vuodet 2008‒2013 kat-
tavaan kymmenenteen EKR:oon kerättiin jä-
senvaltioiden maksuosuuksina 22 682 mil-
joonaa euroa. 11. Euroopan kehitysrahastoon 
kohdistuivat 10 % leikkaukset komission al-
kuperäiseen esitykseen nähden. Kasvua 10. 
EKR:oon on 2 %, sillä uuden yhdennentoista 
EKR:n varat on tarkoitettu käytettäviksi seit-
semän vuoden kuluessa, kun kymmenennen 
EKR:n varat oli tarkoitettu kuudelle vuodel-
le. Lisäksi EU:n ulkoista apua on tarkoitus 
keskittää enenevässä määrin vähiten kehitty-
neisiin valtioihin ja Saharan eteläpuoliseen 
Afrikkaan. 

Suurin maksaja yhdennessätoista EKR:ssa 
on Saksa, jota seuraavat suuruusjärjestykses-
sä Ranska, Iso-Britannia ja Italia. Suomen 
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maksuosuus on 460 362 995 euroa eli 1.51 % 
rahaston kokonaissummasta. Suomen osuus 
maksetaan kehitysyhteistyömäärärahoista. 
Vuoden 2013 talousarvioissa Suomelle 
myönnettiin valtuudet sitoutua yhdennentois-
ta EKR:n perustamiseen ja Suomen mak-
suosuuteen siinä. Tämänhetkisten arvioiden 
perusteella Suomen maksatukset yhdenteen-
toista EKR:oon alkavat vasta vuonna 2017 ja 
osa sitoumuksista lankeaa Suomelle makset-
taviksi vasta vuoden 2020 jälkeen. Tämä joh-
tuu muun muassa siitä, että sisäisen rahoitus-
sopimuksen mukaisia sitoumuksia, joihin 
yhdennentoista EKR:n rahoitustarpeet perus-
tuvat, aletaan tehdä vasta sopimuksen tultua 
voimaan. Tämä tapahtuu todennäköisesti 
vuoden 2015 aikana. Lisäksi osa näistä si-
toumuksista aiheutuvista rahoitustarpeista 
voidaan kattaa yhdenteentoista EKR:ään ai-
kaisemmista EKR:stä siirtyvistä varoista. Eu-
roopan investointipankki (EIP) myöntää 
omista varoistaan lainoja AKT-valtioille si-
säisen rahoitussopimuksen 4 artiklan mukai-
sesti. Tämä investointipankin omista varoista 
tapahtuva lainananto ei aiheuta Suomelle 
erillisiä maksuja, mutta sisäisellä rahoitusso-
pimuksella EU:n jäsenvaltiot, mukaan lukien 
Suomi, sitoutuvat takaamaan Cotonoun so-
pimuksen piiriin kuuluvat sekä uuden meren-
takaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta 
25 päivänä marraskuuta 2013 annetun 
(2013/755/EU) neuvoston päätöksen (jäljem-
pänä assosiaatiopäätös) mukaiset EIP:n an-
tamat riskipääomaluotot AKT-valtioille ja 
merentakaisille maille ja alueille. Takaus ra-
joittuu 75 prosenttiin EIP:n edellä mainittu-
jen lainasopimusten perusteella perustetuista 
luotoista ja se kattaa kaikki julkisen sektorin 
hankkeiden riskit. Yksityisen sektorin hank-
keiden osalta takaus kattaa kaikki poliittiset 
riskit, kun taas EIP kantaa täyden vastuun ta-
loudellisista riskeistä.  

Euroopan kehitysrahaston varoja hallinnoi-
vat sekä komissio että Euroopan investointi-
pankki. Suomi osallistuu komission hallin-
noimien yhdennentoista EKR:n varojen hoi-
toa varten perustettavan Euroopan kehitysra-
haston komitean, jäljempänä EKR:n komitea, 
sekä EIP:n alaisuuteen perustettavan komite-
an, jäljempänä investointikehyskomitea, työ-
hön ja päätöksentekoon. Suomalaiset yrityk-
set, julkiset laitokset ja luonnolliset henkilöt 

voivat osallistua yhdennestätoista EKR:sta 
rahoitettavien hankkeiden tarjouskilpailuihin, 
joiden yhteisarvo on miljardeja euroja. Valti-
osta riippumattomat toimijat voivat saada 
Cotonoun sopimuksen mukaista rahoitustu-
kea maa- ja alueohjelmissa sovittujen yksi-
tyiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 

Esityksellä ei ole välittömiä ympäristövai-
kutuksia. Cotonoun sopimuksessa, jonka 
mukaista yhteistyötä sisäisellä rahoitussopi-
muksella rahoitetaan, määrätään kuitenkin 
ympäristökysymykset yhdeksi yhteistyön lä-
pileikkaavaksi teemaksi. Cotonoun sopimuk-
sen 32, 32 a ja 49 artiklan mukaan sopimuk-
sen osapuolet pyrkivät yhteistyössä edistä-
mään ympäristönsuojelua sekä luonnonvaro-
jen kestävää käyttöä ja hallintaa, sekä lujit-
tamaan ja tukemaan politiikkoja ja ohjelmia, 
joilla lievitetään ilmastonmuutoksen seura-
uksia ja uhkaa ja mukaudutaan niihin, myös 
kehittämällä instituutioita ja parantamalla 
toimintavalmiuksia. Edellä mainittujen seik-
kojen johdosta sisäisellä rahoitussopimuksel-
la voidaan katsoa olevan myönteisiä ympä-
ristövaikutuksia AKT-valtioissa. 

 
 

4  Asian valmiste lu 

Komissio antoi 29 päivänä kesäkuuta 2011 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousar-
vio – tiedonannon (12475/11), jossa muun 
muassa luetellaan EU:n monivuotisen rahoi-
tuskehyksen 2014–2020 ulkopuoliset erityis-
rahoitusvälineet. Komissio julkisti 7 päivänä 
joulukuuta 2011 esitykset EU:n ulkosuhdera-
hoitusinstrumenteista vuosille 2014–2020. Se 
antoi muun muassa tiedonannon 18431/11, 
joka sisältää esityksen neuvostossa kokoon-
tuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustaji-
en sisäiseksi sopimukseksi yhdennentoista 
EKR:n perustamisesta vuosille 2014–2020. 
Ehdotus yhdettätoista EKR:a koskevaksi si-
säiseksi rahoitussopimukseksi kuuluu osal-
taan EU:n ulkoisia toimia koskevaan moni-
vuotiseen (2014‒2020) rahoituskehysehdo-
tuskokonaisuuteen. 

Ehdotusta käsiteltiin neuvostossa pääasias-
sa AKT-työryhmässä, jossa esillä olivat eri-
tyisesti yhdennentoista EKR:n kokonais-
summa, hallintokulujen eli tukimenojen 
osuus siitä sekä niiden ja merentakaisia maita 
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ja alueita koskevien osuuksien sisällyttämi-
nen kokonaissummaan. Suomessa sisäiseen 
rahoitussopimukseen ja siitä käytyihin neu-
votteluihin liittyviä asioita on hoitanut ulko-
asiainministeriö yhteistyössä valtiovarainmi-
nisteriön kanssa. 

Asiasta annettiin 18 päivänä tammikuuta 
2012 eduskunnalle selvitys perustuslain 
97 §:n mukaisesti (E 136/2011 vp). Edus-
kunnalle toimitettiin 19 päivänä huhtikuuta 
2012 asiasta perustuslain 96 §:n mukaisesti 
U-kirjelmä (U 26/2012 vp), jossa esitettyyn 
valtioneuvoston kantaan suuri valiokunta se-
kä ulkoasiainvaliokunta ovat yhtyneet. Val-
tioneuvoston yleisistunto myönsi perustus-
lain 93 §:n 2 momentin ja valtioneuvoston 
ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 9 kohdan no-
jalla sisäiselle rahoitussopimukselle allekir-
joitusvaltuudet 13 päivänä kesäkuuta 2013. 

Hallituksen esitys on valmisteltu ulkoasi-
ainministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyy-
detty lausunto oikeusministeriöltä ja valtio-
varainministeriöltä, joilla ei ollut esitykseen 
lausuttavaa. 

 
 

5  Muita es i tykseen va ikuttavia 
se ikkoja 

AKT-valtioihin kuuluu suurin osa maail-
man köyhimmistä valtioista. EU on sitoutu-
nut kohdentamaan kehitysapuaan juuri köy-
himmille valtioille. Sisäinen rahoitussopimus 
ja sitä myöten yhdestoista EKR eivät kuiten-
kaan tule voimaan ennen kuin kaikki EU:n 
jäsenvaltiot ovat sen hyväksyneet valtiosään-
tönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ai-
kaisemman kokemuksen perusteella tämä 
prosessi on aikaa vievä. Kymmenes EKR 

umpeutui vuoden 2013 lopussa ja komissio 
onkin vedonnut jäsenvaltioihin painottaen ra-
tifiointiprosessin mahdollisimman nopean 
aloittamisen tärkeyttä, jotta yhdestoista EKR 
saadaan käynnistettyä. Suomen tulisi saattaa 
sisäinen rahoitussopimus omalta osaltaan 
voimaan mahdollisimman nopeasti.  

AKT-valtioille suunnattavan tuen sisällyt-
tämisestä EU:n budjettiin ja erillisestä rahas-
tosta luopumisesta on keskusteltu EU:ssa 
vuosikymmenien ajan. Erityisesti Euroopan 
parlamentti on ajanut EKR:n ns. budjetisoin-
tia, koska parlamentilla on vähemmän valtaa 
hallitustenvälisen rahaston toimintaan vaikut-
tamisessa. Komissio esitti tiedonannossa 
vuonna 2003 budjetisointia. Tavoitteena oli, 
että AKT- valtioita ja muita kehitysmaita 
koskevat kriteerit yhdenmukaistettaisiin. Sa-
moin pyrittiin eroon tilanteesta, jossa komis-
sion hallinnoimaa kehitysyhteistyötä ohjattiin 
kaksin eri säännöin, toiset unionibudjettia ja 
toiset EKR:a varten. Rahoituskehysten 2014–
2020 valmistelun yhteydessä komissio päätti 
olla esittämättä EKR:n budjetisointia, koska 
Cotonoun sopimuksen voimassaolon päätty-
misajankohta 2020 katsottiin olevan sopi-
vampi ajankohta muutokselle. EKR:n ja 
unionin budjetin toimeenpano- ja varainhoi-
tosääntöjä on kuitenkin yhdenmukaistettu. 
Suomi on lähtökohtaisesti kannattanut 
EKR:n budjetisointia kehitysmaiden yhden-
mukaisen kohtelun, hallinnollisen taakan ke-
ventämisen sekä avoimuuden ja Euroopan 
parlamentin vaikutusmahdollisuuksien yh-
denmukaistamisen takia, hyväksyen kuiten-
kin Eurooppa-neuvoston päätökset vuonna 
2005 kymmenennen ja vuonna 2013 yhden-
nentoista Euroopan kehitysrahaston perusta-
misesta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Sopimuksen s isäl tö  ja  sen suhde 
Suomen lainsäädäntöön 

I. luku Rahoitusvarat 

1 artikla. Yhdennentoista EKR:n varat. 
Artiklassa todetaan, että jäsenvaltiot perusta-
vat yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston 
ja määritellään rahaston kokonaissuuruus se-
kä kunkin jäsenvaltion maksuosuus rahastos-
sa. Yhdenteentoista EKR:oon kerätään 30 
506 miljoonan euron määrä (käypinä hintoi-
na) jäsenvaltioiden maksuosuuksina seuraa-
vasti: 
 

Jäsenvaltio Jakoperuste 
(%) 

Maksuosuus 
euroina 

Belgia 3,24927 991 222 306 
Bulgaria 0,21853 66 664 762 
Tšekki 0,79745 243 270 097 
Tanska 1,98045 604 156 077 
Saksa 20,5798 6 278 073 788 
Viro 0,08635 26 341 931 
Irlanti 0,94006 286 774 704 
Kreikka 1,50735 459 832 191 
Espanja 7,93248 2 419 882 349 
Ranska 17,81269 5 433 939 212 
Kroatia (*) 0,22518 68 693 411 
Italia 12,53009 3 822 429 255 
Kypros 0,11162 34 050 797 
Latvia 0,11612 35 423 567 
Liettua 0,18077 55 145 696 
Luxemburg 0,25509 77 817 755 
Unkari 0,61456 187 477 674 
Malta 0,03801 11 595 331 
Alankomaat 4,77678 1 457 204 507 
Itävalta 2,39757 731 402 704 
Puola 2,00734 612 359 140 
Portugali 1,19679 365 092 757 
Romania 0,71815 219 078 839 
Slovenia 0,22452 68 492 071 
Slovakia  0,37616 114 751 370 
Suomi 1,50909 460 362 995 
Ruotsi 2,93911 896 604 897 
Yhdistynyt 
kuningaskunta 

14,67862 4 477 859 817 

YHTEENSÄ 100,00000 30 506 000 000 
(*) Arvioitu määrä 

Suomen maksuosuus on näin ollen 460 362 
995 euroa. 

Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1 päivänä 
heinäkuuta 2013. Sisäisen rahoitussopimuk-
sen 1 artikla sisältää ainoastaan arvion Kroa-
tian maksuosuudesta ja jakoperusteesta yh-
dennessätoista EKR:ssä. Nämä vahvistetaan 
artiklan 7 kohdan mukaisesti komission eh-
dotuksesta neuvoston yksimielisellä päätök-
sellä. Komissio on tehnyt 5 päivänä syyskuu-
ta 2013 ehdotuksen (KOM(2013) 596 lopul-
linen) neuvoston päätökseksi, jonka tarkoi-
tuksena on muun muassa vahvistaa Kroatian 
maksuosuudeksi ja jakoperusteeksi sopimuk-
sen 1 artiklan sisältämä arvio. Ehdotuksella 
ei siten ole vaikutusta sopimuksen 1 artiklan 
sisältämään Suomen maksuosuuteen yhden-
nessätoista EKR:ssä. Ehdotus on tarkoitus 
hyväksyä neuvostossa kevään 2014 aikana. 
Päätöksen on tarkoitus tulla voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksy-
tään.  

Yhdennentoista EKR:n varat ovat käytettä-
vissä vuosien 2014–2020 monivuotisen ra-
hoituskehyksen voimaantulosta lukien. Va-
roista 29 089 miljoonaa euroa osoitetaan 
AKT-valtioille, 364,5 miljoonaa euroa me-
rentakaisille maille ja alueille sekä 1 052,5 
miljoonaa euroa komissiolle 6 artiklassa tar-
koitettuihin tukimenoihin, jotka liittyvät yh-
dennentoista EKR:n ohjelmasuunnitteluun ja 
toteutukseen. Tästä määrästä vähintään 76,3 
miljoonaa osoitetaan komissiolle toimenpi-
teisiin, joiden tarkoituksena on parantaa 
EKR:n ohjelmien vaikutuksia 6 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuin tavoin. 

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioi-
den hallitusten edustajien 30 päivänä touko-
kuuta 2005 tekemä, määräajan vahvistamista 
yhdeksännen EKR:n varojen sitomiselle kos-
keva päätös 2005/446/EY ja Cotonoun sopi-
muksen liitteessä I b olevan 5 kohta, jossa 
vahvistetaan päivämäärät, joiden jälkeen yh-
deksännen ja kymmenennen EKR:n varoja ei 
enää voida sitoa, eivät vaikuta Cotonoun so-
pimuksen liitteessä I ja 1 b sekä assosiaatio-
päätöksen liitteissä II A ja II A a tarkoitettui-
hin ja investointikehysten rahoittamiseen yh-
deksännestä ja kymmenennestä EKR:stä pää-
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töksessä osoitettaviin varoihin, korkotukien 
rahoittamiseen myönnettyjä varoja lukuun ot-
tamatta. Nämä varat siirretään yhdenteentois-
ta EKR:ään ja niitä hallinnoidaan yhdennen-
toista EKR:n toteuttamisjärjestelyjen mukai-
sesti. 

Artiklan 3 ja 4 kohdassa määrätään ns. rau-
keamislausekkeesta. Raukeamislauseke tar-
koittaa ensinnäkin sitä, että kymmenennestä 
tai sitä edeltävistä EKR:ista myönnetyistä va-
roista käyttämättä jääneitä määriä ei enää si-
dota 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen tai 
sen päivän jälkeen, jona vuosia 2014–2020 
koskeva monivuotinen rahoituskehys on tul-
lut voimaan, jos tämä päivämäärä on myö-
häisempi, ellei neuvosto yksimielisesti ko-
mission ehdotuksesta toisin päätä. Poikkeuk-
sena tästä ovat kuitenkin ne maatalouden pe-
rustuotteiden vientitulojenvakauttamisjärjes-
telmän (Stabex) varat, jotka ovat peräisin yh-
deksättä EKR:a edeltävistä rahastoista, sa-
moin kuin 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut investointikehyksen rahoittami-
seen osoitetut varat.  

Toisaalta raukeamislauseke tarkoittaa sitä, 
että kymmenennestä tai sitä edeltäneistä 
EKR:ista rahoitetuista hankkeista 31 päivän 
joulukuuta 2013 jälkeen tai vuosien 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen voi-
maantulopäivän jälkeen, jos tämä päivämäärä 
on myöhäisempi, vapautuvia varoja ei myös-
kään enää sidota, ellei neuvosto yksimielises-
ti komission aloitteesta päätä toisin. Tästä 
poiketen sellaiset mainitun päivämäärän jäl-
keen vapautuvat varat, jotka ovat lähtöisin 
yhdeksättä EKR:a edeltäviin rahastoihin kuu-
luvasta Stabexista tai 1 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetuista investointikehyk-
sen rahoittamiseen osoitetuista varoista, voi-
daan kuitenkin sitoa. Stabexin osalta varat 
siirretään automaattisesti sopimuksen 2 ja 3 
artiklassa tarkoitettuihin maaohjelmiin.  

Artiklan 5 kohta sisältää määräyksen siitä, 
että yhdennentoista EKR:n varat ovat koko-
naisuudessaan tarkoitettu 1 päivän tammi-
kuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 vä-
listä ajanjaksoa varten. Näin ollen kyseisiä 
varoja ei voida enää sitoa mainitun ajanjak-
son jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti 
komission ehdotuksesta toisin päätä. Varat, 
jotka jäsenvaltiot ovat varanneet yhdeksän-
nen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n 

puitteissa investointikehyksen rahoittami-
seen, ovat kuitenkin edelleen käytettävissä 31 
päivän joulukuuta 2020 jälkeen 10 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa varainhoitoasetukses-
sa vahvistettavaan päivämäärään asti. 

Artiklan 6 kohdan mukaan edellisistä 
EKR:istä tehtyjen sitoumusten mukaisesti ra-
hoitetuista toimista saatavat korkotulot ja 
komission hallinnoimien yhdennentoista 
EKR:n varojen korkotulot hyvitetään yhdelle 
tai useammalle komission nimissä avatulle ti-
lille ja käytetään 6 artiklan mukaisesti. Eu-
roopan investointipankin hallinnoimista va-
roista saatavien korkotulojen käyttö määritel-
lään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa va-
rainhoitoasetuksessa. 

Artiklan 7 kohdassa mahdollistetaan yllä 
lueteltujen jäsenvaltioiden maksuosuuksien 
ja jakoperusteiden muuttaminen tapauksessa, 
jossa Euroopan unioniin liittyy uusi valtio. 
Maksuosuuksia ja jakoperusteita muutetaan 
tällöin komission ehdotuksesta neuvoston 
yksimielisellä päätöksellä. Kroatia on liitty-
nyt unioniin sopimuksen tekemisen jälkeen. 
Kroatian maksuosuutta ja jakoperustetta yh-
dennessätoista EKR:ssä on käsitelty edellä.  

Artiklan 8 kohdan mukaan varojen määriä 
voidaan mukauttaa neuvoston yksimielisellä 
päätöksellä Cotonoun sopimuksen 62 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Tämä mahdollistaa va-
rojen mukauttamisen tapauksissa, joissa jo-
kin AKT-valtio ei ratifioi Cotonoun sopimus-
ta tai sanoo sen irti tai silloin, kun Cotonoun 
sopimukseen liittyy uusia AKT valtioita tai 
EU laajenee uusilla jäsenvaltioilla. 

Artiklan 9 kohdassa annetaan jäsenvaltioil-
le mahdollisuus antaa vapaaehtoista lisära-
hoitusta komissiolle tai EIP:lle Cotonoun so-
pimuksen tavoitteiden tukemiseksi. Jäsenval-
tion vapaaehtoisella lisärahoituksella ei kui-
tenkaan ole vaikusta sopimuksen 8 artiklan 
mukaisen EKR:n komitean tai investointike-
hyskomitean päätöksentekosääntöihin tai -
menettelyihin. Lisäksi kohdassa annetaan jä-
senvaltiolle mahdollisuus yhdessä rahoittaa 
hankkeita tai ohjelmia komission tai EIP:n 
hallinnoimien erityisten aloitteiden yhteydes-
sä. Esimerkkinä tällaisesta erityisestä aloit-
teesta voidaan mainita infrastruktuurirahasto. 
Sopimusta koskevat erilliset täytäntöönpano- 
ja varainhoitoasetukset, joista on tarkemmat 
määräykset sopimuksen 10 artiklassa, tulevat 
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sisältämään tarpeelliset säännökset tällaisesta 
EKR:sta myönnettävästä yhteisrahoituksesta 
sekä jäsenvaltioiden toteuttamista yhteisra-
hoitustoimista. Kohdassa velvoitetaan lisäksi 
jäsenvaltiot ilmoittamaan neuvostolle enna-
kolta vapaaehtoisista maksuosuuksistaan. 

Artiklan 10 kohdassa määrätään unionin ja 
sen jäsenvaltioiden suorittamasta tulosten ar-
vioinnista, jossa arvioidaan sitoumusten ja 
maksujen toteutumisastetta sekä annetun 
avun tuloksia ja vaikutusta. Arviointi suorite-
taan komission ehdotuksesta. 

2 artikla. AKT-valtioille osoitettavat varat. 
Artiklassa määrätään AKT-valtioille sopi-
muksen 1 artiklassa osoitetun 29 089 miljoo-
nan euron jakamisesta eri yhteistyövälineiden 
kesken. Artiklan a alakohdan mukaan maa-
ohjelmien ja alueellisten ohjelmien rahoitta-
miseen osoitetaan edellä mainituista varoista 
24 365 miljoonaa euroa. Näistä määrärahois-
ta rahoitetaan sekä AKT-valtioiden maaoh-
jelmia että AKT-valtioiden alueellista ja alu-
eidenvälistä yhteistyötä ja yhdentymistä tu-
kevia alueohjelmia Cotonoun sopimuksen IV 
liitteen mukaisesti. Kyseisessä liitteessä, joka 
koskee täytäntöönpano- ja hallintomenettely-
jä, määrätään muun muassa kansallisesta oh-
jelmoinnista sekä alueellisesta ohjelmoinnis-
ta ja valmistelusta; määritetään esimerkiksi, 
mitä alueellisella yhteistyöllä käsitetään. 

Artiklan b alakohdassa määrätään, että mo-
nien tai kaikkien AKT-valtioiden keskinäisen 
tai alueidenvälisen yhteistyön rahoittamiseen 
osoitetaan 3 590 miljoonaa euroa. Tähän 
määrärahaan voi sisältyä rakennetuki Co-
tonoun sopimuksen nojalla perustetuille lai-
toksille ja elimille. Kyseessä olevista määrä-
rahoista rahoitetaan myös AKT-valtioiden 
sihteeristön toimintakuluja. 

Artiklan c alakohdan nojalla edellä mainit-
tuja maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien 
sekä AKT-valtioiden keskinäisen tai aluei-
denvälisen yhteistyön rahoittamiseen tarkoi-
tettuja varoja voidaan käyttää myös enna-
koimattomiin tarpeisiin vastaamiseen ja lie-
ventämään ulkoisista häiriöistä aiheutuvia 
lyhytaikaisia haittavaikutuksia Cotonoun so-
pimuksen 60, 66, 68, 72, 72 a ja 73 artiklan 
sekä liitteessä IV olevien 3 ja 9 artiklan mu-
kaisesti, tarvittaessa täydentävä, lyhytaikai-
nen humanitaarinen apu ja hätäapu mukaan 
lukien, jos tällaista tukea ei voida rahoittaa 

unionin talousarvioista. Esimerkkinä tällai-
sista tapauksista voidaan mainita vientitulo-
jen epävakaus, velkahelpotukset ja makrota-
louden reformit. 

Artiklan d alakohdassa määrätään lisäksi, 
että 1 134 miljoonaa euroa on tarkoitettu 
EIP:lle investointikehyksen rahoittamiseen. 
Tähän määrään sisältyy alakohdan mukaan 
500 miljoonan euron lisärahoitusosuus inves-
tointikehykseen, jota hallinnoidaan uudistu-
vana rahastona sekä 634 miljoonaa euroa 
avustuksina korkotukien ja hankkeisiin liitty-
vän teknisen avun rahoittamiseen yhdennen-
toista EKR:n keston ajan. 

3 artikla. Merentakaisille maille ja alueille 
osoitettavat varat. Artiklassa määrätään me-
rentakaisille maille ja alueille osoitettujen va-
rojen käyttämisestä. Artiklan 1 kohdan mu-
kaan näille maille ja alueille tarkoitettu 364,5 
miljoonan euron määrä jaetaan uuden meren-
takaisten alueiden assosiaatiosta 25 päivänä 
marraskuuta 2013 annetun (2013/755/EU) 
neuvoston päätöksen mukaisesti. Merenta-
kaisille maille ja alueille osoitetuista varoista 
359,5 miljoonaa euroa käytetään alueellisten 
ohjelmien rahoittamiseen ja 5 miljoonaa eu-
roa jaetaan EIP:lle korkotukien ja teknisen 
avun rahoittamiseen assosiaatiopäätöksen 
mukaisesti. 

Artiklan 2 kohdassa määrätään muutoksista 
varojen jakautumisessa siinä tapauksessa, et-
tä jokin merentakaisista maista tai alueista it-
senäistyy ja liittyy Cotonoun sopimukseen. 
Tällöin sopimuksen 3 artiklan mukaista me-
rentakaisille maille ja alueille tarkoitettua 
364,5 miljoonan euron määrää alennetaan ja 
AKT-valtioiden maaohjelmille osoitettua 24 
365 miljoonan euron määrää vastaavasti ko-
rotetaan neuvoston komission ehdotuksesta 
tekemällä yksimielisellä päätöksellä. 

4 artikla. EIP:n omista varoista myönnet-
tävät lainat. Artiklan 1 kohdassa määrätään, 
että määrään, joka on yhdeksännessä ja 
kymmenennessä EKR:ssä osoitettu inves-
tointikehyksen rahoittamiseen sekä 2 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettuun investointikehyk-
sen rahoittamiseen osoitettavaan määrään li-
sätään ohjeellinen enintään 2 600 miljoonan 
euron määrä EIP:n omista varoistaan myön-
täminä lainoina. Näistä varoista enintään 2 
500 miljoonaa euroa osoitetaan Cotonoun 
sopimuksen liitteessä II määrättyihin tarkoi-
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tuksiin, joilla edistetään AKT-valtioiden ta-
louden ja teollisuuden kehitystä EIP:n hallin-
noimien varojen avulla, esimerkiksi yksityis-
sektorin edistämiseen tähtäävin investoin-
nein. 

Enintään 100 miljoonaa euroa osoitetaan 
puolestaan assosiaatiopäätöksen mukaisiin 
tarkoituksiin. Varat jaetaan EIP:n perussään-
nössä esitetyin ehdoin ja Cotonoun sopimuk-
sen liitteessä II sekä assosiaatiopäätöksessä 
vahvistettujen investointirahoituksen ehtoja 
koskevien määräysten mukaisesti. 

Artiklan 2–4 kohta sisältävät määräykset 
jäsenvaltioiden EIP:lle myöntämistä takauk-
sista. Jäsenvaltiot sitoutuvat toimimaan suh-
teessa osuuksiinsa EIP:n merkitystä pää-
omasta ehdoitta EIP:n takaajina kaikissa ra-
hoitussitoumuksissa, jotka koskevat EIP:n 
omista varoistaan AKT-valtioille myöntämiä 
riskipääomalainoja. Takaus rajoittuu 75 pro-
senttiin EIP:n edellä mainittujen lainasopi-
musten perusteella avaamista luotoista ja se 
kattaa kaikki julkisen sektorin hankkeiden 
riskit. Yksityisen sektorin hankkeiden osalta 
takaus kattaa kaikki poliittiset riskit, kun taas 
EIP kantaa täyden vastuun taloudellisista ris-
keistä. Poliittisilla riskeillä tarkoitetaan muun 
muassa valtioiden rajat ylittävien valuutta-
siirtojen ja valuutanvaihdon estymistä, pak-
kolunastusta (expropriation), sotatilaa, val-
lankumousta, kansannousua, terrorismia ja 
oikeussuojan epäämistä sopimusrikkomuk-
sesta. Nämä jäsenvaltioiden takaussitoumuk-
set vahvistetaan kunkin jäsenvaltion ja EIP:n 
välisissä takaussopimuksissa.  

5 artikla. EIP:n hallinnoimat toimet. Ar-
tiklan 1 kohdan mukaan AKT-valtioille, me-
rentakaisille maille ja alueille sekä Ranskan 
merentakaisille departementeille myönnetyis-
tä erityislainoista EIP:lle suoritetut maksut 
sekä riskipääomatoimien tuotot ja tulot, jotka 
liittyvät yhdeksättä EKR:a edeltäviin 
EKR:ihin, palautetaan jäsenvaltioille suh-
teessa niiden osuuksiin asianomaisessa 
EKR:ssa. Neuvosto voi kuitenkin komission 
ehdotuksesta päättää yksimielisesti, että asi-
anomaiset varat palauttamisen sijaan rahas-
toidaan tai jaetaan muihin tarkoituksiin. 
Edellä mainittujen lainojen ja toimien hallin-
noinnista EIP:lle maksettavat palkkiot vä-
hennetään kuitenkin etukäteen jäsenvaltioille 
palautettavista määristä. 

Sen sijaan tulot ja tuotot, jotka EIP saa yh-
deksännen, kymmenennen ja yhdennentoista 
EKR:n investointikehyksen puitteissa suorit-
tamistaan toimista, käytetään kyseisen inves-
tointikehyksen muihin toimiin Cotonoun so-
pimuksen liitteessä II olevan 3 artiklan mää-
räysten mukaisesti sen jälkeen, kun niistä on 
vähennetty investointikehykseen liittyvät 
poikkeukselliset menot ja velat. Näistä inves-
tointikehyksen alaisista muista toimista mää-
rätään tarkemmin Cotonoun sopimuksen liit-
teessä II olevassa 3 artiklassa. EIP saa näiden 
toimien hallinnoimisesta täyden korvauksen 
Cotonoun sopimuksen mainitun liitteen 3 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohdan ja assosiaatio-
päätöksen asiaa koskevien säännösten mu-
kaisesti.  

6 artikla. EKR:oon liittyviin komission tu-
kimenoihin varatut varat. Artiklan 1 kohdas-
sa määrätään, että EKR:n varoista katetaan 
tukitoimien kustannukset. Tukitoimiin vara-
tuilla varoilla, joiden suuruus on 1 artiklan 
mukaisesti 1 052,5 miljoonaa euroa, katetaan 
EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteutuksesta 
aiheutuvat kustannukset, jotka eivät välttä-
mättä sisälly tämän sopimuksen 10 artiklan 1 
kohdan nojalla annettavassa täytäntöön-
panoasetuksessa tarkoitettuihin strategia-
asiakirjoihin ja monivuotisiin maa- tai 
alueohjelmiin. Komissio tiedottaa kahden 
vuoden välein siitä, miten nämä varat käyte-
tään sekä uusista pyrkimyksistä saada aikaan 
tehokkuussäästöjä ja – etuja. Komissio il-
moittaa jäsenvaltioille etukäteen EU:n talo-
usarviosta EKR:n täytäntöönpanoon osoitet-
tavista lisämäärärahoista. 

Artiklan 2 kohdassa luetellaan menot, joi-
hin tukitoimiin varattuja rahoja voidaan käyt-
tää. Näitä ovat komission hallinnoimia EKR-
varoja koskevan ohjelmasuunnittelun ja to-
teutuksen kannalta välttämättömät valmiste-
lu-, jatko-, seuranta-, kirjanpito-, tilintarkas-
tus- ja arviointitoimet, mukaan lukien tulos-
ten raportointi sekä EKR:n tavoitteiden saa-
vuttamiseen liittyvät menot kehitysyhteis-
työalan tutkimustoiminnan ja selvitysten, ko-
kousten, tiedotuksen, valistuksen, koulutuk-
sen ja julkaisutoiminnan avulla, mukaan lu-
kien tiedotus ja viestintä, jossa raportoidaan 
muun muassa EKR:n ohjelmien tuloksista. 
Tietojenvaihdossa käytettävät tietoliikenne-
verkot ja kaikki muut hallinnollisesta tai tek-
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nisestä avusta johtuvat menot, joita komissi-
olle aiheutuu EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja 
toteutuksesta, voidaan kattaa näistä varoista. 
Varoja voidaan käyttää komission päätoimi-
paikassa sekä unionin edustustoissa niihin 
hallinnollisiin tukitehtäviin, jotka ovat tar-
peen Cotonoun sopimuksen ja assosiaatio-
päätöksen nojalla rahoitettujen toimien hal-
linnoinnissa. 

Uutena lisäyksenä kymmenenteen 
EKR:oon verrattuna artiklan 3 kohdassa 
määrätään varojen kohdentamisesta EKR:n 
ohjelmien vaikutusten parantamiseksi toteu-
tettaviin tukitoimiin, jotka liittyvät kokonais-
valtaisen tuloskehyksen täytäntöönpanoon 
sekä EKR:n ohjelmien tehostettuun seuran-
taan ja arviointiin vuodesta 2014 eteenpäin. 
Näillä varoilla tuetaan myös komission pyr-
kimyksiä parantaa EKR:n varainhoitoa ja en-
nakointia siten, että se antaa säännöllisesti 
edistymistä koskevia kertomuksia. 

 
II luku Täytäntöönpano ja loppumääräykset 

7 artikla. Yhdennentoista EKR:n rahoitus-
osuudet. Artiklassa määrätään jäsenvaltioi-
den vuotuisista rahoitusosuuksista yhden-
teentoista EKR:oon. Artiklan 1 kohdassa 
velvoitetaan komissio laatimaan ja toimitta-
maan neuvostolle vuosittain ennen lokakuun 
20 päivää selostus sitoumuksista, maksuista 
sekä kuluvan ja kahden seuraavan varainhoi-
tovuoden aikana esitettävien rahoitusosuuk-
sia koskevien maksupyyntöjen vuotuisista 
määristä. Selostuksessa tulee ottaa huomioon 
EIP:n investointikehyksen hallinnointia ja 
toimia koskevat ennusteet. Määrien tulee pe-
rustua tosiasiallisiin valmiuksiin maksaa eh-
dotetut varat. 

Neuvosto päättää artiklan 2 kohdan nojalla 
komission ehdotuksesta 8 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä rahoitusosuuksien vuo-
tuisista enimmäismääristä komission ehdo-
tusta seuraavan toisen varainhoitovuoden 
osalta. Lisäksi neuvosto päättää edellisenä 
vuonna päätettyjen enimmäismäärien rajoissa 
maksuosuuksina pyydettävästä vuotuisesta 
määrästä komission ehdotusta seuraavan en-
simmäisen varainhoitovuoden osalta yksilöi-
den samalla komissiolle ja EIP:lle kuuluvan 
osan. 

Jos 2 kohdan mukaisesti vahvistetut rahoi-
tusosuudet eivät vastaa EKR:n todellisia tar-
peita asianomaisen varainhoitovuoden aika-
na, komissio tekee neuvostolle ehdotuksia 
maksuosuuksien muuttamisesta edellä tarkoi-
tettujen enimmäismäärien rajoissa. Neuvosto 
tekee tämän jälkeen päätöksen asiasta 8 artik-
lan mukaisella määräenemmistöllä.  

Artiklan 4 kohdan mukaan maksuosuuksia 
koskevat pyynnöt eivät saa ylittää 2 kohdassa 
tarkoitettuja enimmäismääriä. Enimmäismää-
riä ei myöskään saa korottaa paitsi, jos neu-
vosto 8 artiklan mukaisella määräenemmis-
töllä niin päättää erityistarpeita aiheuttavissa 
tapauksissa, jotka johtuvat poikkeuksellisista 
tai ennakoimattomista olosuhteista. Tällaisia 
olosuhteita ovat esimerkiksi kriisien jälkeiset 
tilanteet. Tällaisessa tapauksessa komission 
ja neuvoston on varmistettava, että mak-
suosuudet vastaavat ennakoituja maksuja. 

Artiklan 5 kohdan mukaan komission tulee 
esittää neuvostolle vuosittain ennen lokakuun 
20 päivää arvionsa sitoumuksista, maksuista 
ja rahoitusosuuksista kullekin kolmesta seu-
raavasta varainhoitovuodesta. Artiklan 6 
kohdan mukaan yhdenteentoista EKR:ään ai-
emmista EKR:istä 1 artiklan 2 kohdan b ala-
kohdan mukaisesti siirrettyjen varojen jäsen-
valtiokohtaiset osuudet lasketaan suhteessa 
kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin asian-
omaisessa EKR:ssä. Kymmenennen EKR:n 
ja sitä edeltävien EKR:ien sellaisten varojen, 
joita ei ole siirretty yhdenteentoista EKR:ään, 
vaikutus kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuk-
siin lasketaan suhteessa kunkin jäsenvaltion 
osuuteen kymmenennessä EKR:ssä.  Artiklan 
7 kohdassa määrätään, että yksityiskohtaiset 
säännöt jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien 
maksamisesta määritetään 10 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetussa varainhoitoasetuksessa. 

8 artikla. Euroopan kehitysrahaston komi-
tea. Artiklassa määrätään komission hallin-
noimien yhdennentoista EKR:n varojen hoi-
toa varten perustettavasta EKR:n komiteasta. 
Komitea perustetaan artiklan 1 kohdan mu-
kaan komissioon ja se muodostuu jäsenvalti-
oiden hallitusten edustajista. Komitean pu-
heenjohtajana toimii komission edustaja ja 
myös sihteeristötehtävistä huolehtii komissio. 
Komitean työskentelyyn osallistuu myös 
EIP:n tarkkailija pankkia koskevien kysy-
mysten osalta. 
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Jäsenvaltioiden äänet painotetaan EKR:n 
komiteassa artiklan 2 kohdan mukaan seu-
raavasti: 

 
Jäsenvaltio Ääniä 
Belgia  33 

Bulgaria  2 

Tšekki  8 

Tanska  20 

Saksa  206 

Viro  1 

Irlanti  9 

Kreikka 15 

Espanja  79 

Ranska  178 

Kroatia 
(*)

 [2] 

Italia  125 

Kypros 1 

Latvia  1 

Liettua 2 

Luxemburg  3 

Unkari  6 

Malta  1 

Alankomaat  48 

Itävalta  24 

Puola  20 

Portugali  12 

Romania  7 

Slovenia  2 

Slovakia 4 

Suomi  15 

Ruotsi  29 

Yhdistynyt kuningaskunta  147 

EU27 yhteensä 998 

EU28 yhteensä 
(*)

 [1 000] 
(*)

 Arvioitu äänimäärä. 

 
EKR:n komitea tekee päätöksensä artiklan 

3 kohdan mukaan 720 äänen määräenemmis-
töllä 998 äänestä. Lisäedellytyksenä on, että 
näiden äänien tulee edustaa vähintään 14:ää 
asian puolesta äänestävää jäsenvaltiota. Mää-
rävähemmistö muodostuu 279 äänestä.  

Artiklan 4 kohdan mukaan yllä 2 kohdassa 
määrättyä äänten painotusta ja 3 kohdassa 
tarkoitettua määräenemmistöä muutetaan 
neuvoston yksimielisellä päätöksellä, mikäli 
jokin valtio liittyy unioniin. Kroatia on liitty-
nyt unioniin sopimuksen tekemisen jälkeen. 
Artiklan 2 kohta sisältää näin ollen ainoas-
taan arvion Kroatian äänten painotuksesta 

EKR:n komiteassa. Komissio on tehnyt 5 
päivänä syyskuuta 2013 ehdotuksen 
(KOM(2013) 596 lopullinen) neuvoston pää-
tökseksi, jonka tarkoituksena on muun muas-
sa vahvistaa Kroatian äänten painotukseksi 
sopimuksen 8 artiklan 2 kohdan sisältämä ar-
vio (2 ääntä). Lisäksi päätöksellä on tarkoitus 
muuttaa sopimuksen 8 artiklan 3 kohta kuu-
lumaan seuraavasti: EKR:n komitea tekee 
päätöksensä sellaisella 721 äänen määrä-
enemmistöllä kaikkiaan 1000 äänestä, joka 
edustaa vähintään 15:tä asian puolesta äänes-
tävää jäsenvaltiota. Määrävähemmistö muo-
dostuu 280 äänestä. Komission ehdotus on 
tarkoitus hyväksyä neuvostossa kevään 2014 
aikana. Päätöksen on tarkoitus tulla voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hy-
väksytään. 

Neuvosto päättää yksimielisesti artiklan 5 
kohdan mukaan myös EKR:n komitean työ-
järjestyksestä. Tarkemmat määräykset komi-
teasta annetaan neuvoston täytäntöön-
panoasetuksella. 

9 artikla. Investointikehyskomitea. Toinen 
sisäisellä rahoitussopimuksella perustettava, 
EKR-rahoitteisen avun hallintoa käsittelevä 
komitea on sopimuksen 9 artiklan mukainen 
EIP:n alaisuuteen perustettava investointike-
hyskomitea. Investointikehyskomitea muo-
dostuu jäsenvaltioiden hallitusten edustajista 
ja komission edustajasta ja sen jäsenet valit-
sevat keskuudestaan komitean puheenjohta-
jan. EIP huolehtii komitean sihteeristön teh-
tävistä ja tukipalveluista. Neuvosto vahvistaa 
artiklan 2 kohdan nojalla myös investointi-
kehyskomitean työjärjestyksen. Artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltioiden äänet paino-
tetaan investointikomiteassa samalla tavoin 
kuin EKR:n komiteassa. Samoin päätökset 
tehdään vastaavalla määräenemmistöllä kuin 
EKR:n komiteassa. 

10 artikla. Täytäntöönpanomääräykset. 
Artikla sisältää määräykset myöhemmin an-
nettavista täytäntöönpanoasetuksesta sekä 
varainhoitoasetuksesta. Kaikki kymmenen-
nen EKR:n täytäntöönpanosta annetun ase-
tuksen (EY) N:o 617/2007 ja assosiaatiopää-
töksen toimeenpanosta annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 2304/2002 asiaankuulu-
vat säännökset pysyvät voimassa kunnes 
neuvosto hyväksyy yhdettätoista EKR:a kos-
kevan täytäntöönpanoasetuksen ja assosiaa-
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tiopäätöksen täytäntöönpanosäännöt. Tämä ei 
kuitenkaan rajoita EKR:n komiteaa koskevan 
8 artiklan soveltamista ja sen mukaisia jäsen-
valtioiden äänioikeuksia. Yhdennentoista 
EKR:n täytäntöönpanoasetus hyväksytään 
yksimielisesti komission ehdotuksen pohjal-
ta, kun EIP:tä on kuultu. Unionin rahoitus-
apua merentakaisille maille ja alueille koske-
vat täytäntöönpanosäännöt hyväksytään sen 
jälkeen, kun neuvosto on yksimielisesti ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan hyväksynyt 
assosiaatiopäätöksen. 

Yhdennentoista EKR:n täytäntöönpanoase-
tuksella ja assosiaatiopäätöksen täytäntöön-
panosäännöillä tehdään ohjelmasuunnitteluun 
ja päätöksentekomenettelyihin asianmukaisia 
muutoksia ja parannuksia, joilla unionin ja 
yhdennentoista EKR:n menettelyjä yhden-
mukaistetaan mahdollisimman pitkälle. Yh-
dennentoista EKR:n täytäntöönpanoasetuk-
sessa säädetään lisäksi Afrikan rauhanrahas-
toa koskevista erityisistä hallinnointimenette-
lyistä. Cotonoun sopimuksen joukkotuho-
aseiden leviämisen estämistä koskevan 11 b 
artiklan täytäntöönpanoon osoitettava rahoi-
tus- ja tekninen tuki rahoitetaan erityisväli-
neistä, ei AKT-EU -yhteistyön rahoittami-
seen tarkoitetuista rahoitusvälineistä. Näin 
ollen artiklan 1 kohdassa määrätään, että ky-
seisten määräysten nojalla kehitettävät toimet 
on hyväksyttävä ennalta määritettyjä budjet-
tihallintomenettelyjä noudattaen. Tämän li-
säksi artiklan 1 kohtaan sisältyy määräys sii-
tä, että yhdennentoista EKR:n täytäntöön-
panoasetuksessa säädetään asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla mahdollistetaan yhden-
nestätoista EKR:stä ja Euroopan aluekehitys-
rahastosta saatavien varojen yhteensovitta-
minen unionin syrjäisimpien alueiden ja 
AKT-valtioiden sekä Karibian, Länsi-
Afrikan ja Intian valtameren alueella sijaitse-
vien merentakaisten maiden ja alueiden vä-
listen yhteistyöhankkeiden rahoittamiseksi, 
erityisesti yksinkertaistetuista mekanismeista 
hankkeiden yhteistä hallinnointia varten. 

Komissio antoi täytäntöönpanoasetusta 
koskevan ehdotuksensa neuvostolle heinä-
kuussa 2013. Ehdotuksen käsittely neuvos-
tossa saatiin päätökseen maaliskuussa 2014. 
Neuvosto kuuli asiasta myös EIP:a. Hyväk-
syminen vaati neuvoston yksimielisen pää-
töksen. 

Artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto hy-
väksyy 8 artiklan mukaisesti määräenemmis-
töllä varainhoitoasetuksen komission ehdo-
tuksesta ja saatuaan EIP:n lausunnon sitä 
koskevista säännöksistä sekä tilintarkastus-
tuomioistuimen lausunnon. Komissio antoi 
esityksensä varainhoitoasetukseksi lokakuus-
sa 2013 ja sen käsittely saatiin päätökseen 
huhtikuussa 2014. Artiklan 3 kohdan mukaan 
komission on tehdessään ehdotuksensa täy-
täntöönpanoasetukseksi ja varainhoitoasetuk-
seksi sisällytettävä niihin muun muassa mah-
dollisuus siirtää täytäntöönpanotehtäviä kol-
mansille osapuolille. 

11 artikla. Rahoituksen toteutus, kirjanpi-
to, tilintarkastus ja vastuuvapauden myöntä-
minen. Komissio vastaa sisäisen rahoitusso-
pimuksen nojalla hallinnoimiensa määrära-
hojen käytöstä sekä huolehtii hankkeiden ja 
ohjelmien rahoituksen toteutuksesta edellä 
mainitun varainhoitoasetuksen mukaisesti. 
Komission päätökset aiheettomasti maksettu-
jen varojen takaisinperinnästä ovat täytän-
töönpanokelpoisia Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 299 artik-
lan mukaisesti.  

Artiklan 2 kohdan mukaan EIP hallinnoi 
yhteisön puolesta investointikehystä ja huo-
lehtii sen toimien toteuttamisesta varainhoi-
toasetuksen sääntöjen mukaisesti. EIP toimii 
tällöin jäsenvaltioiden vastuulla. Kaikki näis-
tä toimista johtuvat oikeudet, erityisesti oi-
keudet velkojana tai omistajana, kuuluvat jä-
senvaltiolle. EIP vastaa artiklan 3 kohdan 
mukaan perussääntönsä mukaisesti ja parhai-
ta pankkikäytäntöjä noudattaen sellaisten 
toimien rahoituksen toteutuksesta, joihin on 
myönnetty lainaa sen varoista sekä mahdolli-
sesti korkotukea EKR:n avustusvaroista. 

Komissio laatii artiklan 4 kohdan nojalla 
kunkin varainhoitovuoden osalta EKR:n ti-
linpäätöksen, hyväksyy sen ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilin-
tarkastustuomioistuimelle. 

Artiklan 5 kohdassa velvoitetaan EIP toi-
mittamaan komissiolle ja neuvostolle vuosit-
tain kertomus sen hallinnoimilla EKR:n va-
roilla rahoitettujen toimien toteutuksesta. Ti-
lintarkastustuomioistuin käyttää pääsääntöi-
sesti sille SEUT 287 artiklalla annettua toi-
mivaltaa EKR:n toimien suhteen. Edellytyk-
sistä, joiden mukaisesti tilintarkastustuomio-
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istuin toimivaltaansa käyttää, säädetään va-
rainhoitoasetuksessa. 

EKR:n varainhoitoa koskevan vastuuva-
pauden komissiolle myöntää artiklan 7 koh-
dan nojalla Euroopan parlamentti EIP:n hal-
linnoimia toimia lukuun ottamatta. Vastuu-
vapaus myönnetään neuvoston suosituksesta, 
josta tämä päättää 8 artiklan mukaisella mää-
räenemmistöllä. EIP:n hallinnoimista EKR:n 
varoista rahoitettuihin toimiin taas sovelle-
taan sen perussäännössä määrättyjä valvonta 
ja vastuuvapausmenettelyjä. 

12 artikla. Tarkistuslauseke. Artiklan mu-
kaan neuvosto voi yksimielisesti ja komissi-
on ehdotuksesta muuttaa 1 artiklan 3 kohtaa 
ja II luvun artikloja EKR:n komiteaa koske-
vaa 8 artiklaa lukuun ottamatta. Mikäli ko-
mission tarkistusehdotus koskee EIP:n toimia 
tai investointikehystä, EIP osallistuu ehdo-
tuksen laatimiseen. 

13 artikla. Euroopan ulkosuhdehallinto. 
Artiklassa määrätään, että sopimusta sovelle-
taan yhdenmukaisesti Euroopan ulkosuhde-
hallinnon organisaatiosta ja toiminnasta neu-
voston päätöksen 2010/427/EU kanssa.  

14 artikla. Ratifiointi, voimaantulo ja voi-
massaoloaika. Artiklan 1 kohdan mukaan 
kukin jäsenvaltio hyväksyy sopimuksen val-
tiosääntönsä asettamien vaatimusten mukai-
sesti. Kunkin jäsenvaltion hallituksen tulee 
ilmoittaa Euroopan unionin neuvoston pää-
sihteeristölle sopimuksen voimaan saattami-
seksi vaadittavien kansallisten menettelyjen 
päätökseen saattamisesta. Sopimus tulee ar-
tiklan 2 kohdan mukaan voimaan sitä päivää 
seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio on il-
moittanut hyväksyneensä sopimuksen edellä 
kuvatulla tavalla. 

Sopimus on artiklan 3 kohdan mukaan 
voimassa yhtä kauan kuin Cotonoun sopi-
mukseen liitetty monivuotinen rahoituskehys 
vuosiksi 2014–2020 ja assosiaatiopäätös 
(2014–2020). Sen estämättä, mitä 1 artiklan 4 
kohdassa määrätään, sopimus on kuitenkin 
voimassa niin pitkään kuin on tarpeen kaik-
kien Cotonoun sopimuksen, assosiaatiosopi-
muksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 
perusteella rahoitettujen toimien toteuttami-
seksi kokonaisuudessaan. 

15 artikla. Todistusvoimaiset kielet. Artik-
lan mukaan sopimus on laadittu kaikilla 

EU:n virallisilla kielillä ja jokainen näistä 
teksteistä on yhtä todistusvoimainen. 

 
2  Voimaantulo 

Sisäinen rahoitussopimus tulee sen 14 ar-
tiklan mukaan voimaan sitä päivää seuraavan 
toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jo-
na viimeinen jäsenvaltio on ilmoittanut hy-
väksyneensä sen valtiosääntönsä asettamien 
vaatimusten mukaisesti.  Kaksitoista jäsen-
valtiota on 15 päivään toukokuuta 2014 
mennessä ilmoittanut hyväksyneensä sopi-
muksen. 

 
3  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te ly järjestys  

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan hyväksymi-
sen. Muusta syystä eduskunnan hyväksymis-
tä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainvä-
liset velvoitteet (PeVL 45/2000 vp, PeVL 
51/2001 vp, PeVL 11/2003 vp, PeVL 
14/2005 vp, PeVL 14/2010 vp sekä HE 
1/1998 vp, s. 149/I). Tällaisina velvoitteina 
on käytännössä pidetty lähinnä sellaisia mää-
räyksiä, joissa valtiolle aiheutuu välittömiä 
menoja. 

Sisäisen rahoitussopimuksen 1 artiklan 2 
kohdan a alakohdan mukaan Suomen mak-
suosuus vuosina 2014–2020 yhdennentoista 
EKR:n varoista on 460 362 995 euroa. Sopi-
muksen 4 artiklassa määrätään jäsenvaltioi-
den Euroopan investointipankille myöntä-
mistä takauksista. Artiklan mukaan jäsenval-
tioiden on sitouduttava toimimaan suhteessa 
osuuksiinsa EIP:n merkitystä pääomasta eh-
doitta EIP:n takaajina kaikissa rahoitussi-
toumuksissa, jotka koskevat EIP:n omista va-
roistaan AKT-valtiolle sekä merentakaisille 
maille ja alueille myöntämiä riskipääomalai-
noja. Takaus rajoittuu 75 prosenttiin EIP:n 
kaikkien edellä mainittujen lainasopimusten 
perusteella perustetuista luotoista ja se kattaa 
kaikki julkisen sektorin hankkeiden riskit. 
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Yksityisen sektorin hankkeiden osalta takaus 
kattaa kaikki poliittiset riskit, kun taas EIP 
kantaa täyden vastuun taloudellisista riskeis-
tä. Nämä määräykset sitovat eduskunnan 
budjettivaltaa ja vaativat siten eduskunnan 
hyväksymisen. 

Sisäisen rahoitussopimuksen kaikki määrä-
ykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.  

Sisäinen rahoitussopimus ei sisällä määrä-
yksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 
94 §:n 2 momentin 2 virkkeessä tarkoitetulla 
tavalla. Sisäinen rahoitussopimus voidaan 
hallituksen käsityksen mukaan siten hyväk-
syä äänten enemmistöllä. 

Edellä olevan perusteella sekä perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että 

 
eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa 

24 päivänä kesäkuuta 2013 tehdyn 
neuvostossa kokoontuneiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 
2014-2020 koskevaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuvan Euroo-
pan unionin avun rahoituksesta AKT-
EU- kumppanuussopimuksen mukai-
sesti sekä rahoitustuen myöntämisestä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen neljännessä osassa tarkoi-
tetuille merentakaisille maille ja alu-
eille. 

————— 
 

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 

 
Pääministeri  

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka 
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Sopimusteksti 

 
 

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN 
EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN 

HALLITUSTEN EDUSTAJIEN 
 

SISÄINEN SOPIMUS 
 

VUOSIA 2014–2020 KOSKEVAAN 
MONIVUOTISEEN RAHOITUSKEHYKSEEN PERUSTUVAN 

EUROOPAN UNIONIN AVUN RAHOITUKSESTA 
AKT–EU-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI 

SEKÄ RAHOITUSTUEN MYÖNTÄMISESTÄ 
EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 

NELJÄNNESSÄ OSASSA TARKOITETUILLE 
MERENTAKAISILLE MAILLE JA ALUEILLE 

 
NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN 
HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka 
 
OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, 
 
OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
 
OVAT KUULLEET Euroopan komissiota, 
 
OVAT KUULLEET Euroopan investointipankkia 
 
  
SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA: 
 

(1) Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren val-
tioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yh-
teisön ja sen jäsenvaltioiden välisessä Co-
tonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekir-
joitetussa kumppanuussopimuksessa1, sellai-
sena kuin sen on muutettuna ensimmäistä 
kertaa Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 
20052 ja toista kertaa Ouagadougoussa 22 
päivänä kesäkuuta 20103, jäljempänä 'AKT–
EU-kumppanuussopimus', määrätään rahoi-
tuspöytäkirjojen vahvistamisesta kutakin vii-
sivuotiskautta varten. 

(2) Neuvostossa 17 päivänä heinäkuuta 
2006 kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitus-
ten edustajat tekivät sisäisen sopimuksen 
                                                 

1
 EYVL L 317, 15.12.2000, s.3. 

2
 EUVL L 287, 28.10.2005, s.4 
3 EUVL L 287, 4.11.2010, s.3. 

vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun 
rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopi-
muksen mukaisesti sekä rahoitustuen myön-
tämisestä EY:n perustamissopimuksen nel-
jännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille 
maille ja alueille4. 

(3) Merentakaisten maiden ja alueiden as-
sosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä 
marraskuuta 2001 tehtyä neuvoston päätöstä 
2001/822/EY5, jäljempänä 'päätös merenta-
kaisten alueiden assosiaatiosta' sovelletaan 
31 päivään joulukuuta 2013. Uusi päätös oli-
si annettava ennen kyseistä päivämäärää.  

(4) AKT–EU-kumppanuussopimuksen ja 
merentakaisten alueiden assosiaatiosta teh-
                                                 

4 EUVL L 247, 9.9.2006, s. 32. 
5
 EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1 
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dyn päätöksen täytäntöön panemiseksi olisi 
perustettava yhdestoista Euroopan kehitysra-
hasto, jäljempänä EKR, ja vahvistettava me-
nettely, jolla määritetään sen varojen jakami-
nen ja jäsenvaltioiden maksuosuudet. 

(5) Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
suorittaneet AKT–EU-kumppanuussopimuk-
sen liitteessä I b mukaisesti yhdessä Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren valtioiden, jäljem-
pänä AKT-valtiot, kanssa tulosten arvioinnin, 
jossa arvioitiin sitoumusten ja maksujen to-
teutumisastetta.  

(6) Olisi määritettävä rahoitusyhteistyön 
hallinnointia koskevat säännöt. 

(7) Komission alaisuuteen olisi perustetta-
va jäsenvaltioiden hallitusten edustajista 
koostuva komitea, jäljempänä 'EKR:n komi-
tea', ja Euroopan investointipankin, jäljem-
pänä EIP, alaisuuteen olisi perustettava vas-
taavanlainen komitea. Olisi yhdenmukaistet-
tava toimet, joita komissio ja EIP toteuttavat 
AKT–EU-kumppanuussopimuksen ja meren-
takaisten alueiden assosiaatiosta tehdyn pää-
töksen vastaavien säännösten soveltamiseksi. 

(8) Unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa oh-
jaavat Yhdistyneiden kansakuntien yleisko-
kouksen 8 päivänä syyskuuta 2000 hyväk-
symät vuosituhattavoitteet ja niihin myö-
hemmin tehdyt muutokset.  

(9) Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, Euroo-
pan parlamentti ja komissio hyväksyivät 22 
päivänä joulukuuta 2005 yhteisen julkilau-
suman Euroopan unionin kehityspolitiikasta: 
"Eurooppalainen konsensus"6. 

(10) Neuvosto hyväksyi 9 päivänä joulu-
kuuta vuonna 2010 päätelmät keskinäisestä 
vastuusta ja avoimuudesta: "Neljäs luku avun 
tuloksellisuutta koskevaan EU:n toimintake-
hykseen". Nämä päätelmät liitettiin avun tu-
loksellisuutta koskeva toimintakehyksen 
konsolidoituun tekstiin, jossa vahvistetaan 
avun tuloksellisuudesta annetun Pariisin ju-
listuksen (2005) nojalla tehdyt sopimukset, 
EU:n menettelysäännöt täydentävyydestä ja 
työnjaosta kehitysyhteistyöpolitiikassa 
(2007) sekä Accran toimintasuunnitelmaa 
koskevat EU:n suuntaviivat (2008). Lisäksi 
neuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 
2011 avun tuloksellisuutta koskevan EU:n 
                                                 

6 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1. 

yhteisen kannan, muun muassa EU:n avoi-
muustakuusta ja muista avoimuuden ja vas-
tuullisuuden näkökohdista, Busanissa Etelä-
Koreassa järjestettyyn neljänteen korkean ta-
son avun tuloksellisuutta käsitelleeseen foo-
rumiin, jonka tuloksena syntyi muun muassa 
Busanin päätösasiakirja. Unioni ja sen jäsen-
valtiot hyväksyivät Busanin päätösasiakirjan. 
Neuvosto hyväksyi toukokuun 14 päivänä 
vuonna 2012 seuraavat päätelmät: EU:n ke-
hitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisäämi-
nen: muutossuunnitelma sekä Kolmansille 
maille annettavaa EU:n budjettitukea koske-
va uusi lähestymistapa  

(11) Edellä 10 kohdassa tarkoitetut julkisen 
kehitysavun tavoitteet olisi pidettävä mieles-
sä. Raportoidessaan yhdennentoista EKR:n 
menoista jäsenvaltioille ja OECD:n kehitys-
apukomitealle komission olisi erotettava toi-
sistaan julkiseen kehitysapuun kuuluvat ja 
muut kehitysaputoimet. 

(12) Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulu-
kuuta 2009 päätelmät EU:n suhteista meren-
takaisiin maihin ja alueisiin. 

(13) Tämän sopimuksen soveltamisen olisi 
oltava yhdenmukaista Euroopan ulkosuhde-
hallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 
päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston 
päätöksen 2010/427/EU7 kanssa.  

(14) Jotta vältettäisiin rahoituksen keskey-
tyminen maalis- ja joulukuun 2020 välillä, on 
asianmukaista säätää yhdennentoista EKR:n 
monivuotiselle rahoituskehykselle sama so-
veltamisaika kuin unionin yleiseen talousar-
vioon sovellettavalle unionin vuosien 2014–
2020 monivuotiselle rahoituskehykselle. Täs-
tä syystä on suotavaa säätää yhdennentoista 
EKR:n varoista tehtyjen sitoumusten päätty-
mispäiväksi 31 päivä joulukuuta 2020 eikä 
28 päivä helmikuuta 2020, joka on AKT–
EU-kumppanuussopimuksen viimeinen so-
veltamispäivä. 

(15) Yhdennentoista EKR:n tavoitteet, jot-
ka rakentuvat AKT–EU-kumppanuus-
sopimuksen perusperiaatteille, ovat köyhyy-
den poistaminen, kestävä kehitys ja AKT-
valtioiden asteittainen integroituminen maa-
ilmantalouteen. Vähiten kehittyneille maille 
olisi suotava erityiskohtelu. 
                                                 

7 EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30. 



 HE 92/2014 vp  
  

 

18 

(16) Jotta vahvistettaisiin sosioekonomista 
yhteistyötä unionin syrjäisimpien alueiden ja 
AKT-valtioiden sekä Karibian, Länsi-
Afrikan ja Intian valtameren alueella sijaitse-
vien merentakaisten maiden ja alueiden välil-
lä, Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroo-
pan alueellista yhteistyötä koskevissa asetuk-
sissa olisi säädettävä tällaiseen niiden väli-
seen kyseiseen yhteistyöhön niille osoitetta-
vien määrärahojen lisäämisestä vuosina 
2014–2020, 

 
 

OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 

1 LUKU 

RAHOITUSVARAT 

1 ARTIKLA 

Yhdennentoista EKR:n varat 

1. Jäsenvaltiot perustavat yhdennentoista 
Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä 'yh-
destoista EKR'. 

2. Yhdestoista EKR muodostuu seuraavista 
varoista: 

a) 30 506 miljoonan euron määrä (käypinä 
hintoina), joka koostuu jäsenvaltioiden mak-
suosuuksista seuraavasti: 

 
Jäsenvaltio Jakoperuste 

(%) 
Maksuosuus 

euroina 
Belgia 3,24927 991 222 306 
Bulgaria 0,21853 66 664 762 
Tšekki 0,79745 243 270 097 
Tanska 1,98045 604 156 077 
Saksa 20,5798 6 278 073 788 
Viro 0,08635 26 341 931 
Irlanti 0,94006 286 774 704 
Kreikka 1,50735 459 832 191 
Espanja 7,93248 2 419 882 349 
Ranska 17,81269 5 433 939 212 
Kroatia (*) 0,22518 68 693 411 
Italia 12,53009 3 822 429 255 
Kypros 0,11162 34 050 797 
Latvia 0,11612 35 423 567 
Liettua 0,18077 55 145 696 
Luxemburg 0,25509 77 817 755 
Unkari 0,61456 187 477 674 
Malta 0,03801 11 595 331 

Alankomaat 4,77678 1 457 204 507 
Itävalta 2,39757 731 402 704 
Puola 2,00734 612 359 140 
Portugali 1,19679 365 092 757 
Romania 0,71815 219 078 839 
Slovenia 0,22452 68 492 071 
Slovakia  0,37616 114 751 370 
Suomi 1,50909 460 362 995 
Ruotsi 2,93911 896 604 897 
Yhdistynyt 
kuningaskunta 

14,67862 4 477 859 817 

YHTEENSÄ 100,00000 30 506 000 000 
(*) Arvioitu määrä 
 
 
Tämä 30 506 miljoonan euron määrä on 

käytettävissä vuosien 2014–2020 monivuoti-
sen rahoituskehyksen voimaantulosta lukien, 
ja se osoitetaan seuraavasti: 

i) 29 089 miljoonaa euroa AKT-valtioille; 
ii) 364,5 miljoonaa euroa merentakaisille 

maille ja alueille; 
iii) 1 052,5 miljoonaa euroa komissiolle 6 

artiklassa tarkoitettuihin tukimenoihin, jotka 
liittyvät yhdennentoista EKR:n ohjelma-
suunnitteluun ja toteutukseen; tästä määrästä 
vähintään 76,3 miljoonaa osoitetaan komis-
siolle toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena 
on parantaa EKR:n ohjelmien vaikutuksia 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin; 

b) päätös 2005/446/EY8 ja AKT-EU-kump-
panuussopimuksen liitteessä I b oleva 5 koh-
ta, jossa vahvistetaan päivämäärät, joiden 
jälkeen yhdeksännen ja kymmenennen 
EKR:n varoja ei enää voida sitoa, eivät vai-
kuta AKT–EU-kumppanuussopimuksen liit-
teessä I ja 1 b sekä merentakaisten alueiden 
assosiaatiosta tehdyn päätöksen liitteissä II A 
ja II A a tarkoitettuihin ja investointikehysten 
rahoittamiseen yhdeksännestä ja kymmenen-
nestä EKR:stä päätöksessä osoitettaviin va-
roihin, korkotukien rahoittamiseen myönnet-
tyjä varoja lukuun ottamatta. Nämä varat siir-
retään yhdenteentoista EKR:ään ja niitä hal-
linnoidaan yhdennentoista EKR:n toteutta-
misjärjestelyjen mukaisesti AKT–EU-
                                                 

8 Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajien päätös, tehty 30 päivänä 
toukokuuta 2005, määräajan vahvistamisesta yh-
deksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) va-
rojen sitomiselle (EUVL L 156, 18.6.2005, s. 19). 
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kumppanuussopimuksen liitteessä I ja 1 b 
tarkoitettujen varojen osalta AKT–EU-
kumppanuussopimuksen mukaisen, vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen rahoitus-
kehyksen voimaantulopäivästä sekä meren-
takaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta 
tehdyn päätöksen liitteissä II A ja II AA tar-
koitettujen varojen osalta niiden neuvoston 
päätösten voimaantulopäivästä, jotka koske-
vat merentakaisille maille ja alueille vuosina 
2014–2020 myönnettävää rahoitustukea. 

3. Kymmenennestä EKR:stä ja sitä edeltä-
vistä EKR:istä myönnetyistä varoista käyt-
tämättä jääneitä määriä ei enää sidota 31 päi-
vän joulukuuta 2013 jälkeen tai vuosien 
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
voimaantulopäivän jälkeen, jos tämä päivä-
määrä on myöhäisempi, ellei neuvosto yksi-
mielisesti komission ehdotuksesta toisin pää-
tä, lukuun ottamatta asiaankuuluvan päivä-
määrän jälkeen vapautuvia käyttämättä jää-
neitä määriä ja varoja, jotka ovat jääneet jäl-
jelle yhdeksättä EKR:ää edeltäviin EKR:iin 
kuuluvasta maatalouden perustuotteiden 
vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Sta-
bex), ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
varoja.  

4. Varoja, jotka vapautuvat kymmenennes-
tä EKR:stä tai sitä edeltävistä EKR:istä ra-
hoitetuista hankkeista 31 päivän joulukuuta 
2013 jälkeen tai vuosien 2014–2020 moni-
vuotisen rahoituskehyksen voimaantulopäi-
vän jälkeen, jos tämä päivämäärä on myöhäi-
sempi, ei enää sidota, ellei neuvosto yksimie-
lisesti komission ehdotuksesta toisin päätä, 
lukuun ottamatta asiaankuuluvan päivämää-
rän jälkeen vapautuvia varoja, jotka ovat jää-
neet jäljelle yhdeksättä EKR:ää edeltäviin 
EKR:iin kuuluvasta maatalouden perustuot-
teiden vientitulojen vakauttamisjärjestelmäs-
tä (Stabex) ja jotka siirretään ilman eri toi-
menpiteitä vastaaviin 2 artiklan a alakohdan i 
alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettuihin maaohjelmiin, ja tämän artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuja investoin-
tikehysten rahoittamiseen tarkoitettuja varo-
ja. 

5. Yhdennentoista EKR:n varat on koko-
naisuudessaan tarkoitettu 1 päivän tammi-
kuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 vä-
listä ajanjaksoa varten. Ellei neuvosto yksi-
mielisesti komission ehdotuksesta toisin pää-

tä, yhdennentoista EKR:n varoja ja investoin-
tikehyksen osalta palautuksina vapautuvia 
varoja ei sidota enää 31 päivän joulukuuta 
2020 jälkeen. Varat, jotka jäsenvaltiot ovat 
varanneet yhdeksännen, kymmenennen ja 
yhdennentoista EKR:n puitteissa investointi-
kehyksen rahoittamiseen, ovat kuitenkin 
edelleen käytettävissä 31 päivän joulukuuta 
2020 jälkeen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoite-
tussa varainhoitoasetuksessa vahvistettavaan 
päivämäärään asti. 

6. Edellisistä EKR:istä tehtyjen sitoumus-
ten mukaisesti rahoitetuista toimista saatavat 
korkotulot ja komission hallinnoimien yh-
dennentoista EKR:n varojen korkotulot hyvi-
tetään yhdelle tai useammalle komission ni-
missä avatulle tilille ja käytetään 6 artiklan 
mukaisesti. Euroopan investointipankin hal-
linnoimista varoista saatavien korkotulojen 
käyttö määritellään 10 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa varainhoitoasetuksessa. 

7. Jos jokin valtio liittyy unioniin, 2 koh-
dan a alakohdassa esitettyjä määriä ja jakope-
rusteita muutetaan komission ehdotuksesta 
neuvoston yksimielisellä päätöksellä. 

8. Varojen määriä voidaan mukauttaa neu-
voston yksimielisellä päätöksellä, erityisesti 
AKT–EU-kumppanuussopimuksen 62 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. 

9. Jäsenvaltiot voivat tarjota komissiolle tai 
EIP:lle vapaaehtoisesti varoja AKT–EU-
kumppanuussopimuksen tavoitteiden tukemi-
seksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 8 artik-
lassa vahvistettuja päätöksentekosääntöjä ja -
menettelyjä. Jäsenvaltiot voivat myös osallis-
tua hankkeiden tai ohjelmien rahoitukseen, 
esimerkiksi komission tai EIP:n hallinnoimi-
en erityisaloitteiden yhteydessä. AKT-
valtioiden kansallinen vastuunotto näistä 
aloitteista on taattava. 

Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetussa täy-
täntöönpano- ja varainhoitoasetuksessa on ol-
tava tarpeelliset säännökset yhdennestätoista 
EKR:stä myönnettävästä yhteisrahoituksesta 
sekä jäsenvaltioiden toteuttamista yhteisra-
hoitustoimista. Jäsenvaltioiden on ilmoitetta-
va neuvostolle ennakolta vapaaehtoisista 
maksuosuuksistaan. 

10. Unioni ja sen jäsenvaltiot suorittavat 
tulosten arvioinnin, jossa arvioidaan si-
toumusten ja maksujen toteutumisastetta sekä 
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annetun avun tuloksia ja vaikutusta. Arviointi 
suoritetaan komission ehdotuksesta. 

 
2 ARTIKLA 

AKT-valtioille osoitettavat varat 

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettu 29 089 miljoonan eu-
ron määrä jaetaan eri yhteistyövälineiden 
kesken seuraavasti: 

a) 24 365 miljoonaa euroa maaohjelmien ja 
alueohjelmien rahoittamiseen. Näistä määrä-
rahoista rahoitetaan 

i) AKT-valtioiden maaohjelmia AKT–EU-
kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevien 
1–5 artiklan mukaisesti; 

ii) AKT-valtioiden alueellista ja alueiden-
välistä yhteistyötä ja yhdentymistä tukevia 
alueohjelmia AKT–EU-kumppanuussopi-
muksen liitteessä IV olevien 6–11 artiklan 
mukaisesti; 

b) 3 590 miljoonaa euroa useiden tai kaik-
kien AKT-valtioiden keskinäisen ja aluei-
denvälisen yhteistyön rahoittamiseen AKT–
EU-kumppanuussopimuksen liitteessä IV 
olevien 12–14 artiklan mukaisesti. Tähän 
määrärahaan voi sisältyä rakennetuki AKT–
EU-kumppanuussopimuksen nojalla peruste-
tuille laitoksille ja elimille. Tästä määrära-
hasta rahoitetaan AKT–EU-
kumppanuussopimukseen liitetyssä pöytäkir-
jassa 1 olevissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
AKT valtioiden sihteeristön toimintakuluja; 

c) osa a ja b alakohdassa tarkoitetuista va-
roista voidaan käyttää ennakoimattomiin tar-
peisiin vastaamiseen ja lieventämään ulkoi-
sista häiriöistä aiheutuvia lyhytaikaisia hait-
tavaikutuksia AKT–EU-kumppanuussopi-
muksen 60, 66, 68, 72, 72 a ja 73 artiklan se-
kä AKT–EU-kumppanuussopimuksen liit-
teessä IV olevien 3 ja 9 artiklan mukaisesti, 
tarvittaessa täydentävä lyhytaikainen huma-
nitaarinen apu ja hätäapu mukaan lukien, jos 
tällaista tukea ei voida rahoittaa unionin talo-
usarviosta; 

d) 1 134 miljoonaa euroa EIP:lle investoin-
tikehyksen rahoittamiseen AKT–EU-
kumppanuussopimuksen liitteessä II esitetty-
jen ehtojen mukaisesti; tähän määrään sisäl-
tyy 500 miljoonan euron lisärahoitusosuus 
investointikehyksen varoihin mitä hallinnoi-

daan uudistuvana rahastona, ja 634 miljoonaa 
euroa avustuksina AKT–EU-
kumppanuussopimuksen liitteessä II olevissa 
1, 2 ja 4 artiklassa tarkoitettujen korkotukien 
ja hankkeisiin liittyvän teknisen avun rahoit-
tamiseen yhdennentoista EKR:n keston ajan. 

 
 

3 ARTIKLA 

Merentakaisille maille ja alueille osoitettavat 
varat 

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitettu 364,5 miljoonan eu-
ron määrä jaetaan uuden merentakaisten alu-
eiden assosiaatiosta ennen 31 päivää joulu-
kuuta 2013 annettavan neuvoston päätöksen 
mukaisesti; tästä määrästä 359,5 miljoonaa 
euroa osoitetaan alueellisten ohjelmien ra-
hoittamiseen ja 5 miljoonaa euroa EIP:lle 
korkotukien ja teknisen avun rahoittamiseen 
uuden merentakaisten alueiden assosiaatiosta 
annetun päätöksen mukaisesti. 

2. Jos jokin merentakaisista maista tai alu-
eista itsenäistyy ja liittyy AKT–EU-
kumppanuussopimukseen, 1 kohdassa mai-
nittua määrää eli 364,5 miljoonaa euroa 
alennetaan ja 2 artiklan a alakohdan i ala-
kohdassa tarkoitettuja määriä vastaavasti ko-
rotetaan neuvoston komission ehdotuksesta 
tekemällä yksimielisellä päätöksellä. 

 
 

4 ARTIKLA 

EIP:n omista varoista myönnettävät lainat 

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun määrään, joka on yhdeksännes-
sä ja kymmenennessä EKR:ssä osoitettu in-
vestointikehyksen rahoittamiseen, ja 2 artik-
lan d alakohdassa tarkoitettuun määrään lisä-
tään ohjeellinen enintään 2 600 miljoonan 
euron määrä EIP:n omista varoistaan myön-
täminä lainoina. Näistä varoista osoitetaan 
AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä 
II määrättyihin tarkoituksiin enintään 2 500 
miljoonaa euroa, mitä voidaan nostaa kauden 
puolivälissä EIP:n hallintoelinten päätöksellä 
enintään 100 miljoonan euron määrällä me-
rentakaisten alueiden assosiaatiosta tehdyn 
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päätöksen mukaisiin tarkoituksiin EIP:n pe-
russäännössä esitetyin ehdoin ja AKT–EU-
kumppanuussopimuksen liitteessä II sekä 
merentakaisten alueiden assosiaatiosta teh-
dyssä päätöksessä vahvistettujen investointi-
rahoituksen ehtojen mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on sitouduttava sen mu-
kaan mikä on niiden osuus EIP:n merkitystä 
pääomasta, toimimaan ehdoitta EIP:n takaa-
jina kaikissa lainanantajille aiheutuvissa ra-
hoitussitoumuksissa, jotka johtuvat EIP:n 
omista varoistaan rahoittamia lainoja koske-
vista, AKT–EU-kumppanuussopimuksen liit-
teessä II olevan 1 artiklan 1 kohdan ja meren-
takaisten alueiden assosiaatiosta tehdyn pää-
töksen vastaavien säännösten mukaisista so-
pimuksista. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu takaus ra-
joittuu 75 prosenttiin EIP:n kaikkien lainaso-
pimusten perusteella perustetuista luotoista ja 
se kattaa kaikki julkisen sektorin hankkeiden 
riskit. Yksityisen sektorin hankkeiden osalta 
takaus kattaa kaikki poliittiset riskit, kun taas 
EIP kantaa täyden vastuun taloudellisista ris-
keistä. 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut sitoumuk-
set vahvistetaan kunkin jäsenvaltion ja EIP:n 
välisissä takaussopimuksissa. 

 
 

5 ARTIKLA 

EIP:n hallinnoimat toimet 

1. AKT-valtioille, merentakaisille maille ja 
alueille sekä Ranskan merentakaisille depar-
tementeille myönnetyistä erityislainoista 
EIP:lle suoritetut maksut sekä riskipääoma-
toimien tuotot ja tulot, jotka liittyvät yhdek-
sättä EKR:ää edeltäviin EKR:iin, palautetaan 
jäsenvaltioille suhteessa niiden maksuosuuk-
siin asianomaisessa EKR:ssä, jollei neuvosto 
päätä yksimielisesti komission ehdotuksesta 
rahastoida varoja tai osoittaa niitä muihin 
tarkoituksiin. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lainojen 
ja toimien hallinnoinnista EIP:lle maksettavat 
palkkiot vähennetään jäsenvaltioille palautet-
tavista määristä etukäteen.  

3. Tulot ja tuotot, jotka EIP saa yhdeksän-
nen, kymmenennen ja 11:nnen EKR:n inves-
tointikehyksen puitteissa suorittamistaan 

toimista, käytetään kyseisen investointike-
hyksen muihin toimiin AKT–EU-kumppa-
nuussopimuksen liitteessä II olevan 3 artik-
lan määräysten mukaisesti sen jälkeen, kun 
niistä on vähennetty investointikehykseen 
liittyvät poikkeukselliset menot ja velat. 

4. EIP saa 3 kohdassa tarkoitettujen inves-
tointikehyksen toimien hallinnoimisesta täy-
den korvauksen AKT–EU-kumppanuussopi-
muksen liitteessä II olevan 3 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan ja merentakaisten alueiden 
assosiaatiosta tehdyn päätöksen asiaa koske-
vien säännösten mukaisesti. 

 
 

6 ARTIKLA 

EKR:ään liittyviin komission tukimenoihin 
varatut varat 

1. Yhdennentoista EKR:n varoilla katetaan 
tukitoimien kustannukset. Edellä 1 artiklan 2 
kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja 1 ar-
tiklan 6 kohdassa tarkoitetuilla varoilla kate-
taan EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteu-
tuksesta aiheutuvat kustannukset, jotka eivät 
välttämättä sisälly tämän sopimuksen 10 ar-
tiklan 1 kohdan nojalla annettavassa täytän-
töönpanoasetuksessa tarkoitettuihin strategia-
asiakirjoihin ja monivuotisiin maa- tai 
alueohjelmiin. Komissio tiedottaa kahden 
vuoden välein siitä, miten nämä varat käyte-
tään sekä uusista pyrkimyksistä saada aikaan 
tehokkuussäästöjä ja -etuja. Komissio ilmoit-
taa jäsenvaltioille etukäteen EU:n talousarvi-
osta EKR:n täytäntöönpanoon osoitettavista 
lisämäärärahoista. 

2. Tukitoimiin varatuilla varoilla voidaan 
kattaa komission menot, jotka liittyvät seu-
raaviin: 

a) EKR:n varojen ohjelmasuunnittelun ja 
toteutuksen kannalta välttämättömät valmis-
telu-, jatko-, seuranta-, kirjanpito-, tilintar-
kastus- ja arviointitoimet, mukaan lukien tu-
losten raportointi; 

b) EKR:n tavoitteiden saavuttaminen kehi-
tysyhteistyöalan tutkimustoiminnan, selvitys-
ten, kokousten, tiedotuksen, valistuksen, kou-
lutuksen ja julkaisutoiminnan avulla, mukaan 
lukien tiedotus ja viestintä, jossa raportoi-
daan muun muassa EKR:n ohjelmien tulok-
sista. Tämän sopimuksen perusteella viestin-
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tään myönnettävät määrärahat kattavat myös 
tiedottamisen EKR:ää koskevista unionin po-
liittisista painopisteistä; ja 

c) tietojenvaihdossa käytettävät tietoliiken-
neverkot ja kaikki muut hallinnollisesta tai 
teknisestä avusta johtuvat menot, joita ko-
missiolle aiheutuu EKR:n ohjelmasuunnitte-
lusta ja toteutuksesta. 

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii 
alakohdassa ja 1 artiklan 6 kohdassa tarkoi-
tettuja varoja käytetään lisäksi sekä päätoi-
mipaikassa että unionin edustustoissa hallin-
nolliseen tukeen, jota tarvitaan AKT–EU-
kumppanuussopimuksen ja merentakaisten 
alueiden assosiaatiosta tehdyn päätöksen no-
jalla rahoitettujen toimien ohjelmasuunnitte-
lussa ja hallinnoinnissa. 

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii 
alakohdassa ja 1 artiklan 6 kohdassa tarkoi-
tettuja varoja ei myönnetä Euroopan unionin 
hallinnon perustehtäviin. 

3. EKR:n ohjelmien vaikutusten paranta-
miseksi toteutettaviin tukitoimiin 1 artiklan 2 
kohdan  

a alakohdan iii alakohdan mukaisesti varat-
tuihin varoihin sisältyvät komission menot, 
jotka liittyvät kokonaisvaltaisen tuloskehyk-
sen täytäntöönpanoon sekä EKR:n ohjelmien 
tehostettuun seurantaan ja arviointiin vuodes-
ta 2014 eteenpäin. Näillä varoilla tuetaan 
myös komission pyrkimyksiä parantaa 
EKR:n varainhoitoa ja ennakointia siten, että 
se antaa säännöllisesti edistymistä koskevia 
kertomuksia. 

 
II LUKU 

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LOPPUMÄÄ-
RÄYKSET 

7 ARTIKLA 

Yhdennentoista EKR:n rahoitusosuudet 

1. Komissio laatii ja toimittaa neuvostolle 
vuosittain ennen lokakuun 20 päivää selos-
tuksen sitoumuksista, maksuista sekä kulu-
van ja kahden seuraavan varainhoitovuoden 
aikana esitettävien rahoitusosuuksia koskevi-
en maksupyyntöjen vuotuisista määristä otta-
en huomioon investointikehyksen hallinnoin-
tia ja toimintaa koskevat EIP:n ennusteet. 

Nämä määrät perustuvat tosiasiallisiin val-
miuksiin maksaa ehdotetut varat. 

2. Neuvosto päättää komission ehdotukses-
ta 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
rahoitusosuuksien vuotuisista enimmäismää-
ristä komission ehdotusta seuraavan toisen 
varainhoitovuoden (n+2) osalta ja, edellisenä 
vuonna päätettyjen enimmäismäärien rajois-
sa, osuuksina pyydettävästä vuotuisesta mää-
rästä komission ehdotusta seuraavan ensim-
mäisen varainhoitovuoden (n+1) osalta yksi-
löiden samalla komission ja EIP:n osuudet. 

3. Jos 2 kohdan mukaisesti päätetyt rahoi-
tusosuudet eivät vastaa yhdennentoista 
EKR:n todellisia rahoitustarpeita asianomai-
sen varainhoitovuoden aikana, komissio te-
kee neuvostolle ehdotuksia osuuksien muut-
tamisesta 2 kohdassa tarkoitettujen enim-
mäismäärien rajoissa. Tältä osin neuvosto te-
kee päätöksensä 8 artiklan mukaisesti määrä-
enemmistöllä. 

4. Maksuosuuksia koskevat pyynnöt eivät 
saa ylittää 2 kohdassa tarkoitettuja enim-
mäismääriä eikä enimmäismääriä saa korot-
taa, paitsi jos neuvosto 8 artiklan mukaisesti 
määräenemmistöllä niin päättää tapauksissa, 
joissa poikkeukselliset tai ennakoimattomat 
olosuhteet, esimerkiksi kriisien jälkeiset ti-
lanteet, aiheuttavat erityistarpeita. Tällöin 
komissio ja neuvosto varmistavat, että osuu-
det vastaavat ennakoituja maksuja. 

5. Komissio esittää neuvostolle vuosittain 
ennen lokakuun 20 päivää EIP:n ennusteet 
huomioon ottaen arvionsa sitoumuksista, 
maksuista ja rahoitusosuuksista kullekin 
kolmesta seuraavasta varainhoitovuodesta.  

6. Yhdenteentoista EKR:ään aiemmista 
EKR:istä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti siirrettyjen varojen jäsenval-
tiokohtaiset osuudet lasketaan suhteessa kun-
kin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin asian-
omaisessa EKR:ssä. 

Kymmenennen EKR:n ja sitä edeltävien 
EKR:ien sellaisten varojen, joita ei ole siir-
retty yhdenteentoista EKR:ään, vaikutus 
kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin laske-
taan suhteessa kunkin jäsenvaltion osuuteen 
kymmenennessä EKR:ssä. 

7. Yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioi-
den rahoitusosuuksien maksamisesta määri-
tetään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
varainhoitoasetuksessa. 
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8 ARTIKLA 

Euroopan kehitysrahaston komitea 

1. Komissioon perustetaan komission hal-
linnoimien yhdennentoista EKR:n varojen 
hoitoa varten komitea, jäljempänä 'EKR:n 
komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajista. EKR:n komitean pu-
heenjohtajana toimii komission edustaja, ja 
komissio huolehtii sen sihteeristön tehtävistä. 
Euroopan investointipankin tarkkailija osal-
listuu komitean työskentelyyn Euroopan in-
vestointipankkia koskevien kysymysten osal-
ta. 

2. Jäsenvaltioiden äänet painotetaan EKR:n 
komiteassa seuraavasti: 

 
Jäsenvaltio Ääniä 
Belgia  33 

Bulgaria  2 

Tšekki  8 

Tanska  20 

Saksa  206 

Viro  1 

Irlanti  9 

Kreikka 15 

Espanja  79 

Ranska  178 

Kroatia 
(*)

 [2] 

Italia  125 

Kypros 1 

Latvia  1 

Liettua 2 

Luxemburg  3 

Unkari  6 

Malta  1 

Alankomaat  48 

Itävalta  24 

Puola  20 

Portugali  12 

Romania  7 

Slovenia  2 

Slovakia 4 

Suomi  15 

Ruotsi  29 

Yhdistynyt kuningaskunta  147 

EU27 yhteensä 998 

EU28 yhteensä (*) [1 000] 
(*)

 Arvioitu äänimäärä. 

 
3. EKR:n komitea tekee päätöksensä sellai-

sella 720 äänen määräenemmistöllä kaikki-
aan 998 äänestä, joka edustaa vähintään 
14:ää asian puolesta äänestävää jäsenvaltiota. 
Määrävähemmistö muodostuu 279 äänestä. 

4. Jos jokin valtio liittyy unioniin, edellä 2 
kohdassa määrättyä äänten painotusta ja 3 
kohdassa tarkoitettua määräenemmistöä 
muutetaan neuvoston yksimielisellä päätök-
sellä. 

5. Neuvosto hyväksyy EKR:n komitean 
työjärjestyksen yksimielisesti komission eh-
dotuksesta. 

 
9 ARTIKLA 

Investointikehyskomitea 

1. EIP:n alaisuuteen perustetaan komitea, 
jäljempänä 'investointikehyskomitea', joka 
muodostuu jäsenvaltioiden hallitusten edus-
tajista ja komission edustajasta. EIP huolehtii 
komitean sihteeristön tehtävistä ja tukipalve-
luista. Investointikehyskomitean jäsenet va-
litsevat keskuudestaan komitean puheenjoh-
tajan. 

2. Neuvosto vahvistaa yksimielisesti inves-
tointikehyskomitean työjärjestyksen. 

3. Investointikehyskomitea tekee päätök-
sensä 8 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
määräenemmistöllä. 

 
10 ARTIKLA 

Täytäntöönpanomääräykset 

1. Kaikki merentakaisille maille ja alueille 
annettavaa apua koskevat kymmenennen Eu-
roopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukai-
sesti 14 päivänä toukokuuta 2007 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/20079 ja 
merentakaisten maiden ja alueiden assosiaa-
tiosta Euroopan yhteisöön annetun neuvoston 
päätöksen 2001/822/EY täytäntöönpanosta 
20 päivänä joulukuuta 2002 annetun komis-
sion asetuksen (EY) N:o 2304/200210 asiaan-
kuuluvat säännökset pysyvät voimassa, kun-
                                                 

9 EUVL L 152, 13.6.2007, s.1. 
10 EYVL L 348, 21.12.2002, s. 82. 
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nes neuvosto hyväksyy yhdettätoista EKR:ää 
koskevan täytäntöönpanoasetuksen, jäljem-
pänä 'yhdennentoista EKR:n täytäntöön-
panoasetus', ja merentakaisten alueiden asso-
siaatiosta tehdyn päätöksen täytäntöönpano-
säännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän sopimuksen 8 artiklan soveltamista ja 
sen mukaisia jäsenvaltioiden äänioikeuksia. 
Yhdennentoista EKR:n täytäntöönpanoasetus 
hyväksytään yksimielisesti komission ehdo-
tuksen pohjalta, kun EIP:tä on kuultu. Unio-
nin rahoitusapua merentakaisille maille ja 
alueille koskevat täytäntöönpanosäännöt hy-
väksytään sen jälkeen, kun neuvosto on yk-
simielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultu-
aan hyväksynyt uuden päätöksen merenta-
kaisten alueiden assosiaatiosta. 

Yhdennentoista EKR:n täytäntöönpanoase-
tuksella ja merentakaisten alueiden assosiaa-
tiosta tehdyn päätöksen täytäntöönpanosään-
nöillä tehdään ohjelmasuunnitteluun ja pää-
töksentekomenettelyihin asianmukaisia muu-
toksia ja parannuksia, joilla unionin ja yh-
dennentoista EKR:n menettelyjä yhdenmu-
kaistetaan mahdollisimman pitkälle. Yhden-
nentoista EKR:n täytäntöönpanoasetuksessa 
säädetään lisäksi Afrikan rauhanrahastoa 
koskevista erityisistä hallinnointimenettelyis-
tä. Koska AKT–EU-kumppanuussopimuksen 
11 b artiklan täytäntöönpanoon osoitettava 
rahoitus- ja tekninen apu rahoitetaan muista 
kuin AKT–EU-yhteistyön rahoittamiseen 
tarkoitetuista erityisvälineistä, näiden määrä-
ysten nojalla kehitettävät toimet on hyväksyt-
tävä ennalta määritettyjä budjettihallintome-
nettelyjä noudattaen. 

Yhdennentoista EKR:n täytäntöönpanoase-
tuksessa säädetään lisäksi asianmukaisista 
toimenpiteistä, joilla mahdollistetaan yhden-
nestätoista EKR:stä ja Euroopan aluekehitys-
rahastosta saatavien varojen yhteensovitta-
minen unionin syrjäisimpien alueiden ja 
AKT-valtioiden sekä Karibian, Länsi-
Afrikan ja Intian valtameren alueella sijaitse-
vien merentakaisten maiden ja alueiden vä-
listen yhteistyöhankkeiden rahoittamiseksi, 
erityisesti yksinkertaistetuista mekanismeista 
hankkeiden yhteistä hallinnointia varten.  

2. Neuvosto hyväksyy 8 artiklan mukaisesti 
määräenemmistöllä varainhoitoasetuksen 
komission ehdotuksesta ja saatuaan EIP:n 

lausunnon sitä koskevista säännöksistä sekä 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnon. 

3. Komissio tekee ehdotuksensa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetuiksi asetuksiksi ja säätää 
niissä muun muassa mahdollisuudesta siirtää 
täytäntöönpanotehtäviä kolmansille osapuo-
lille. 

 
11 ARTIKLA 

Rahoituksen toteutus, kirjanpito, tilintarkas-
tus ja vastuuvapauden myöntäminen 

1. Komissio vastaa hallinnoimiensa määrä-
rahojen käytöstä ja huolehtii erityisesti hank-
keiden ja ohjelmien rahoituksen toteutuksesta 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varainhoi-
toasetuksen mukaisesti. Aiheettomasti mak-
settujen määrien takaisinperintää koskevat 
komission päätökset ovat täytäntöönpanokel-
poisia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 299 artiklan mukaisesti.  

2. EIP hallinnoi unionin puolesta investoin-
tikehystä ja huolehtii sen toimien toteuttami-
sesta 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun va-
rainhoitoasetuksen sääntöjen mukaisesti. EIP 
toimii tällöin jäsenvaltioiden vastuulla. 
Kaikki tällaisista toimista johtuvat oikeudet, 
erityisesti velkojan tai omistajan oikeudet, 
kuuluvat jäsenvaltioille. 

3. EIP vastaa perussääntönsä mukaisesti ja 
parhaita pankkikäytäntöjä noudattaen sellais-
ten toimien rahoituksen toteutuksesta, joihin 
on myönnetty 4 artiklan mukaista lainaa sen 
omista varoista sekä tapauksen mukaan kor-
kotukea EKR:n avustusvaroista. 

4. Komissio laatii kunkin varainhoitovuo-
den osalta EKR:n tilinpäätöksen, hyväksyy 
sen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. 

5. EIP toimittaa komissiolle ja neuvostolle 
vuosittain kertomuksen hallinnoimistaan 
EKR:n varoista rahoitettujen toimien toteu-
tuksesta. 

6. Jollei tämän artiklan 9 kohdasta muuta 
johdu, tilintarkastustuomioistuin käyttää sille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 287 artiklalla annettua toimivaltaa 
EKR:n toimien suhteen. Edellytyksistä, joi-
den mukaisesti tilintarkastustuomioistuin 
käyttää toimivaltaansa, säädetään 10 artiklan 
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2 kohdassa tarkoitetussa varainhoitoasetuk-
sessa. 

7. Euroopan parlamentti myöntää komissi-
olle EKR:n varainhoitoa koskevan vastuuva-
pauden EIP:n hallinnoimia toimia lukuun ot-
tamatta; vastuuvapaus myönnetään neuvos-
ton suosituksesta, josta tämä on päättänyt 8 
artiklan mukaisesti määräenemmistöllä. 

8. EIP:n hallinnoimista EKR:n varoista ra-
hoitettuihin toimiin sovelletaan samoja sen 
perussäännössä määrättyjä valvonta- ja vas-
tuuvapausmenettelyjä kuin sen muuhunkin 
toimintaan. 

 
12 ARTIKLA 

Tarkistuslauseke 

Neuvosto voi yksimielisesti komission eh-
dotuksesta muuttaa 1 artiklan 3 kohtaa ja II 
luvun artikloja 8 artiklaa lukuun ottamatta. 
EIP osallistuu komission ehdotuksen laatimi-
seen sen omia toimia sekä investointikehystä 
koskevissa asioissa. 

 
13 ARTIKLA 

Euroopan ulkosuhdehallinto 

Tätä sopimusta sovelletaan yhdenmukai-
sesti Euroopan ulkosuhdehallinnon organi-
saatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuu-
ta 2010 annetun neuvoston päätöksen 
2010/427/EU kanssa. 

 
14 ARTIKLA 

Ratifiointi, voimaantulo ja voimassaoloaika 

1. Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä 
tämä sopimus valtiosääntönsä asettamien 

vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion 
hallituksen on ilmoitettava Euroopan unionin 
neuvoston pääsihteeristölle tämän sopimuk-
sen voimaan saattamiseksi vaadittavien me-
nettelyjen päätökseen saattamisesta. 

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio on il-
moittanut hyväksyneensä sopimuksen. 

3. Tämä sopimus on voimassa yhtä kauan 
kuin AKT–EU-kumppanuussopimukseen lii-
tetty monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 
2014–2020 ja merentakaisten alueiden asso-
siaatiosta tehty päätös (2014–2020). Sen es-
tämättä, mitä 1 artiklan 4 kohdassa määrä-
tään, tämä sopimus on kuitenkin voimassa 
niin pitkään kuin on tarpeen kaikkien AKT–
EU-kumppanuussopimuksen, merentakaisten 
alueiden assosiaatiosta tehdyn päätöksen ja 
monivuotisen rahoituskehyksen perusteella 
rahoitettujen toimien toteuttamiseksi koko-
naisuudessaan. 

 
15 ARTIKLA 

Todistusvoimaiset kielet 

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä al-
kuperäisenä kappaleena bulgarian, englannin, 
espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, 
liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, 
romanian, ruotsin, saksan, slovakin, slovee-
nin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron 
kielellä ja jonka kukin teksti on yhtä todis-
tusvoimainen, talletetaan Euroopan unionin 
neuvoston pääsihteeristön arkistoon, ja pää-
sihteeristö toimittaa siitä oikeaksi todistetun 
jäljennöksen kunkin allekirjoittajavaltion hal-
litukselle. 
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