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EU:ssa on alkanut vääntö seuraavas-
ta rahoituskaudesta, vaikka kuluvaa 
kautta on jäljellä vielä kaksi vuotta. 

Brittien erouhka tuo lisäjännitet-
tä rahoituskehyksen valmisteluun. 
Vuositasolla brexit tarkoittaa 6,6 
miljardin euron nettovajetta budje-
tin tulopuoleen. Kaiken lisäksi EU:lla 
on kunnianhimoisia tavoitteita 
menopuolella, muun muassa yhtei-
sen puolustuksen rakentamisessa.

”Se vaatii rahaa”, muistuttaa par-
lamentin budjettivaliokunnan va-
rapuheenjohtaja Petri Sarvamaa 
(kok/EPP).

EUROOPAN PARLAMENTTI valmistelee 
jo nyt evästyksiä komissiolle budjet-
tiraameja varten. Valiokunta äänes-
tää tulevaa rahoituskautta MFF:ää 
koskevasta mietinnöstä tässä kuussa.

Sarvamaan mukaan parlamentilla 
ja komissiolla on yhteneväiset näke-

mykset rahoitustarpeista. Budjetti- 
katto halutaan nostaa nykyisestä 
prosentista 1,3 prosenttiin brutto-
kansantulosta.

”Parlamentti haluaa todella vah-
van eurooppalaisen budjetin”, Sar-
vamaa sanoo ja kertoo, että koulu-
tusohjelma Erasmuksen rahoitus 
halutaan kolminkertaistaa ja Ho-
risontti-tutkimusrahoitus kaksin-
kertaistaa.

Budjettikomissaari Günther Oet-
tinger on sanonut, että puolet brit-
tien lähdön synnyttämästä aukosta 
pitäisi säästää, ja lopun täyttämisek-
si tarvitaan ”tuoretta rahaa”.

Sarvamaan mukaan uusi ”yhtei-
nen pieni vero” on mahdollinen.

SUOMESSA HALLITUS on hajalla bud-
jettikehysasiassa. Hallitus kirjelmöi 
eduskunnalle, että EU:n rahoituske-
hyksissä brittien ero EU:sta on huo-
mioitava ”täysimääräisesti”. Lin- 
jaus syntyi EU-ministerivaliokun-
nassa elokuussa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo 
(kok) sen sijaan ilmoitti Ulkopoliit-
tisen instituutin tilaisuudessa 18.1. 
olevansa avoin kansallisen panos-
tuksen lisäämiselle EU-budjettiin. 
Samalla hän peräänkuulutti tulos-
hakuisempaa ja vaikuttavampaa 
EU-budjettia.

Sarvamaa ei ymmärrä, miksi mi-
nisterivaliokunta naulasi kantan-
sa elokuussa, kun koko ”iso kuva 
on auki” ja ”Saksa ja Ranska joka 
tapauksessa tulevat sen tien näyt-
tämään”. Hänestä on selvää, että 
EU-budjetissa prosentin katto tul-

laan rikkomaan, vaikka SPD:n pu-
heenjohtaja Martin Schulz ”ei yl-
tiöpäisempiä asioita saisikaan aje-
tuksi Saksan hallituspolitiikkaan”.

Sarvamaa muistuttaa, että yhtei-
nen puolustus tarvitsee miljarde-
ja tulevina kehyskausina, ja sama 
koskee muuttoliikkeen hallintaa, jo-
ka ”on peikkona kaapissa”. Hänestä 
EU voi tehdä yhdessä asialle jotakin 
vain tuntuvin Afrikka-panostuksin. 

Sarvamaa varoittaa, että kutis-
tuva budjetti merkitsee EU:n alas-
ajoa sekä unionina että vaikuttajana.

VAIKKA MINISTERIVALIOKUNNAN lin-
jaus oli tyly EU:lle, Suomi ei halua 
maataloustukiin leikkauksia. Brysse-
lissä maatalousministerien kokouk-
sessa piipahtaneen Jari Lepän (kesk) 
mukaan rahan ja velvoitteiden pitää 
olla tasapainossa, eli ”jos vaaditaan 
lisää toimia ympäristön takia, täy-
tyy olla myös riittävästi rahoitusta”. 

Isojen maatalousmaiden kinaan 
hehtaaritukien jakamisesta Leppä 
ei osallistu, vaan ”seuraa tilannet-
ta katseella”. Suomelle suoria tukia 
tärkeämpiä ovat niin sanotut kak-
kospilarin tuet, kuten epäsuotuisan 
alueen LFA-tuki. 

Lisäksi Leppä haluaa purkaa by-
rokratiaa viljelijöiltä ja riisua pää-
tösvaltaa ja valvontaa Brysselistä.

Komission mukaan Suomen maa-
talouden ja maaseudun kehittämis-
tuet ovat 2014–2020 yhteensä 8,3 
miljardia euroa, josta 2,3 miljardia 
tulee EU:sta ja loput kotimaasta. Pin-
ta-alasta 7,6 prosenttia on maata- 
lousmaata.

Brexit tuo ison loven 
EU-budjettiin.  
Petri Sarvamaa  
varoittaa kutistuvan 
budjetin merkitsevän 
EU:n alasajoa.
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Koheesiovarojen osuus julkisissa investoinneissa vuosina 2015–2017
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EU-raha alueille ja 
maatalouteen
EU:n rahoituskausi päättyy 2020.
Budjettimenot ovat prosentin EU:n 
bruttokansantulosta.
Kehyskauden aluetukirahat ovat 
513,5 mrd euroa, josta on suoraa  
koheesiorahaa 371,4 miljardia euroa.
Maaseutu- ja maataloustuet ovat 
420 mrd euroa.
Maatalous- ja aluetuet haukkaavat 
noin 80 prosenttia EU:n menoista.
EU:ssa on haluja nostaa t&k- 
panostuksia ja koulutusrahoja.
Rahaa tarvitaan myös yhteiseen 
puolustukseen ja pakolaisiin.
Komissio antaa esityksensä rahoi-
tuksesta toukokuussa, parlamentti 
evästyksensä jo tässä kuussa.

”
Parlament-
ti haluaa 

todella vahvan 
eurooppalaisen 
budjetin.”

Petri Sarvamaa
varapuheenjohtaja,  
EU-parlamentin budjettivaliokunta


