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Miten paljon rahaa sinne annetaan ja miten paljon sieltä saadaan?
1. EU:n talousarvio vuosina 2017 & 20181
Kokonaisbudjetti

2017
134,5 mrd

2018
144,7 mrd

Muutos %
+ 7,5 %

Älykäs ja osallistuva kasvu

56,5mrd

66,6 mrd

+ 17,9 %

Kestävä kasvu: luonnonvarat
Kansalaisuus, vapaus,
turvallisuus ja oikeus

55,0 mrd

56,1 mrd

+2%

3,8 mrd

3,0 mrd

- 21,0 %

EU Globaalina toimijana

9,5 mrd

8,9 mrd

– 6,3 %

Hallinto

9,4 mrd

9,7 mrd

+ 3,2 %

2. Mistä tulot saadaan?
Kolme tärkeintä tulonlähdettä ovat seuraavat:


Prosenttiosuus (noin 0,7 %) jokaisen jäsenmaan bruttokansantulosta. Tämä on EU:n
talousarvion suurin tulonlähde. Maksuosuuden laskennassa noudatetaan yhteisvastuun
periaatetta ja arvioidaan kunkin maan maksukykyä. Kohtuutonta rasitusta voidaan
lieventää.



Prosenttiosuus (noin 0,3 %) kunkin EU-maan arvonlisäverolla (alv) keräämistä tuloista.



EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista kerättävät tuontitullit, joista pääosa tilitetään EU:n
kassaan. Tullien kantamisesta vastaava maa
pidättää itsellään pienen osuuden.2

3. Muita faktoja
–

EU:n budjetti on itse asiassa pienempi, kuin
keskikokoisen jäsenvaltion, kuten esimerkiksi
Belgian budjetti.

–

Kansalliset tai alueelliset viranomaiset
jäsenvaltioissa käyttävät peräti 80 prosenttia EU:n
varoista. Ne ovat vastuussa tuensaajien
valinnasta, ja ne varmistavat ensi kädessä, että
varat käytetään asianmukaisesti.3.

–

EU:n budjetti on aina tasapainossa, mikä
tarkoittaa, että EU:lla ei ole velkoja. 94 % EU:n
budjettiin maksetuista varoista käytetään
säädöksiin ja ohjelmiin, jotka suoraan hyödyttävät
EU:n kansalaisia.
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–

Suomen nettomaksu Euroopan unionille vuonna 2015 oli 488 miljoonaa euroa eli 89 euroa
asukasta kohden.4

–

Talousarvioihin tulee aina kuluvan vuoden aikana muutoksia. Esimerkiksi vuonna 2015 budjettia
rukattiin strategisten investointien rahaston perustamista varten sekä maahanmuuttoon
vastaamiseksi.

4. Vuosia 2014 - 2020 koskeva monivuotinen rahoituskehys
–

Monivuotinen rahoituskehys listaa ensisijaiset prioriteetit tarkemmille vuosibudjeteille
seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Samalla se asettaa vuosibudjeteille katon, jonka yli unionin
vuosibudjetit eivät saa mennä.

–

Tämä budjettisuunnitelma linkittyy Eurooppa 2020 strategiaan ja pyrkii edistämään Euroopan
kilpailukykyä innovatiivisten budjettien avulla.5 MFF:n (Multiannual Financial Framework) osaalueet jakautuvat seuraavasti:
a. 46 % älykäs ja osallistuva kasvu
b. 38 % kestävä kasvu: luonnonvarat
c. 2 % turvallisuus ja kansalaisuus
d. 7 % globaali Eurooppa
e. 6 % hallinto6
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