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Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden
rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2022, vuotuisesta
määrästä vuonna 2021, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2021 sekä
rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2023 ja 2024 koskevasta
alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta
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PERUSTELUT
1.

EHDOTUKSEN TAUSTA

•

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Ehdotus kattaa seuraavat:
–

rahoitusosuuksien enimmäismäärä vuonna 2022;

–

rahoitusosuuksien vuotuinen määrä vuonna 2021;

–

vuoden 2021 rahoitusosuuden ensimmäisen erän määrä;

–
ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja vuotuisia rahoitusosuuksien määriä
vuosina 2023 ja 2024.
Yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja muiden vielä avoinna olevien EKR:ien
(eli kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen EKR:n) varojen hallinnointisäännöt
vahvistetaan seuraavissa asiakirjoissa:
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön
ja sen jäsenvaltioiden välillä voimassa oleva kumppanuussopimus, jäljempänä ’AKT–EUkumppanuussopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna1;
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 alueille2, jäljempänä ’yhdennentoista EKR:n
sisäinen sopimus’;
neuvoston asetus (EU) 2018/18773 yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta, jäljempänä ’yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetus’.
Edellä mainitut asiakirjat sisältävät jäsenvaltioiden monivuotiset sitoumukset EKR:n
tukemisesta taloudellisesti. Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksessa säädetään, että
jäsenvaltioiden on maksettava EKR:n varainhoitotilille säännöllisesti rahoitusosuuksia ennalta
määritettyjen rahoitussitoumusten mukaisesti. Säännölliset rahoitusosuudet tulevat
maksettaviksi teknisillä neuvoston päätöksillä, joilla pannaan täytäntöön aikaisemmin päätetyt
rahoitussitoumukset.
Sen vuoksi kaikkia perusteluosan otsikoita ei sovelleta tämänkaltaisiin säännöllisiin
rahoitusosuuksien maksupyyntöihin.
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OIKEUSPERUSTA,
SUHTEELLISUUSPERIAATE

•

Oikeusperusta

TOISSIJAISUUSPERIAATE

JA

Ehdotuksessa määritetään yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 7 kohdan
mukaisesti erikseen Euroopan komission hallinnoima määrä ja Euroopan investointipankin
(EIP) hallinnoima määrä.
EIP on yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 46 artiklan mukaisesti toimittanut
Euroopan komissiolle ajantasaistetut ennakkoarviot hallinnoimiaan välineitä koskevista
sitoumuksista ja maksuista.
Yhdennentoista
EKR:n
varainhoitoasetuksen
20 artiklan
1 kohdan
mukaisesti
rahoitusosuuksien maksupyynnöissä käytetään ensin aiemmista EKR:istä käytettävissä olevat
määrät aikajärjestyksessä. Tähän ehdotukseen sisältyvissä maksupyynnöissä on näin ollen
kyse EIP:n osalta kymmenennen EKR:n määristä ja Euroopan komission osalta
yhdennentoista EKR:n määristä.
Neuvoston on yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti
päätettävä tästä ehdotuksesta viimeistään 15. marraskuuta.
Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos
jäsenvaltio ei suorita rahoitusosuutensa eriä määräajassa, maksamattomalta määrältä peritään
korko; koronmaksua koskevista yksityiskohdista säädetään samassa artiklassa.
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Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden
rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2022, vuotuisesta
määrästä vuonna 2021, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2021 sekä
rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2023 ja 2024 koskevasta
alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten
edustajien
sisäisen
sopimuksen
vuosia 2014–2020
koskevaan
monivuotiseen
rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EUkumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja
alueille4, jäljempänä ’sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 7 artiklan,
ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon (EKR) sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta 26 päivänä marraskuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen
(EU) 2018/18775, jäljempänä ’yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetus’, ja erityisesti sen
19 artiklan 3 ja 2 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan komissio esittää yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 19–
22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti 15 päivään lokakuuta 2020 mennessä
ehdotuksen, johon sisältyy a) rahoitusosuuksien enimmäismäärä vuonna 2022, b)
rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuonna 2021, c) rahoitusosuuden ensimmäisen
maksuerän määrä vuonna 2021 ja d) alustava ei-sitova ennuste, joka koskee
rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2023–2024.

(2)

Euroopan investointipankki (EIP) on toimittanut yhdennentoista EKR:n
varainhoitoasetuksen 46 artiklan mukaisesti Euroopan komissiolle ajantasaistetut
ennakkoarviot hallinnoimiaan välineitä koskevista sitoumuksista ja maksuista.

(3)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaan
rahoitusosuuksien maksupyynnöissä on käytettävä ensin aiemmille EKR:ille
vahvistetut määrät. Näin ollen olisi esitettävä EIP:n osalta kymmenettä EKR:ää
koskeva maksupyyntö ja komission osalta yhdettätoista EKR:ää koskeva
maksupyyntö.
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(4)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 55 artiklan mukaan määrät, jotka liittyvät
kymmenennestä EKR:stä tai muista aikaisemmista EKR:istä rahoitettuihin hankkeisiin
ja joita ei ole sidottu sisäisen sopimuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jotka on
vapautettu sisäisen sopimuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti, vähennetään, jollei
neuvosto ole yksimielisesti toisin päättänyt, sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien osasta.

(5)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta
Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen6 152 ja
153 artiklassa määrätään, että Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen sopimuspuolena
EKR:ssä yhdennentoista EKR:n ja kaikkien aiempien kehitysrahastojen päättämiseen
asti; kymmenennen EKR:n tai aiempien EKR:ien hankkeisiin liittyvien purettujen
sitoumusten Yhdistyneelle kuningaskunnalle kuuluvaa osuutta ei kuitenkaan käytetä
uudelleen.

(6)

Neuvosto hyväksyi 24 päivänä lokakuuta 2019 Euroopan komission ehdotuksen
perusteella päätöksen (EU) 2019/18007, jossa vahvistetaan jäsenvaltioiden vuotuisten
EKR:n rahoitusosuuksien enimmäismäärästä Euroopan komissiolle suoritettavaksi
osuudeksi 3 700 000 000 euroa ja Euroopan investointipankille suoritettavaksi
osuudeksi 300 000 000 euroa vuonna 2021.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Jäsenvaltioiden EKR:ään suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä
vuonna 2022 on 2 800 000 000 euroa. Siitä komission osuus on 2 500 000 000 euroa ja EIP:n
osuus 300 000 000 euroa.
2 artikla
Jäsenvaltioiden EKR:ään suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä vuonna 2021 on
4 000 000 000 euroa. Siitä komission osuus on 3 700 000 000 euroa ja EIP:n osuus
300 000 000 euroa.
3 artikla
EKR:n vuoden 2021 rahoitusosuuksien ensimmäiset erät, jotka jäsenvaltioiden on suoritettava
Euroopan komissiolle ja EIP:lle, esitetään tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa.
4 artikla
Kahdeksannen ja yhdeksännen EKR:n hankkeisiin liittyviä sitomattomia tai purettuja
sitoumuksia palautetaan 223 000 000 euroa vähentämällä tämä määrä tämän päätöksen
3 artiklassa esitetystä vuoden 2021 ensimmäisestä maksuerästä.
5 artikla
Alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä, on
vuonna 2023 komission osalta 1 800 000 000 euroa ja EIP:n osalta 300 000 000 euroa ja
vuonna 2024 komission osalta 1 500 000 000 euroa ja EIP:n osalta 200 000 000 euroa.
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6 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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