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Hallituksen esitys Eduskunnalle Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön 
ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen to-
teuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden 
välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettely-
tapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hy-
väksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuk-
sen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Brysselissä heinäkuussa 2006 teh-
dyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvalti-
oiden hallitusten edustajien sisäisen sopi-
muksen, vuosia 2008-2013 koskevaan moni-
vuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yh-
teisön avun rahoituksesta Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän 
jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jä-
senvaltioiden välisen kumppanuussopimuk-
sen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämi-
sestä EY:n perustamissopimuksen neljännes-
sä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille 
ja alueille. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, et-
tä eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa huh-
tikuussa 2006 tehdyn neuvostossa kokoontu-
neiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 
sisäisen sopimuksen Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten se-
kä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
välisen kumppanuussopimuksen täytäntöön 
panemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja 
noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen 
sopimuksen muuttamisesta sekä lain sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta sekä antaisi 
suostumuksensa sopimuksen väliaikaiselle 
soveltamiselle. 

Sisäisellä rahoitussopimuksella perustetaan 
kymmenes Euroopan kehitysrahasto, josta 
rahoitetaan AKT-EY -kumppanuus-
sopimuksen puitteissa harjoitettava yhteistyö. 
AKT-EY -kumppanuussopimus on Euroopan 
unionin (EU) ja Saharan eteläpuolisen Afri-
kan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välis-
ten suhteiden perusta. Sopimuksen mukaan 
Euroopan unionin ja AKT-maiden välisen 
yhteistyön päämääränä on AKT-valtioiden 

taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kehi-
tyksen edistäminen rauhan ja turvallisuuden 
lisäämiseksi sekä vakaan ja demokraattisen 
poliittisen ympäristön vahvistamiseksi. So-
pimus sisältää yhteistyön poliittista ulottu-
vuutta, kehitysyhteistyötä ja kauppaa koske-
via määräyksiä. Sisäisellä rahoitussopimuk-
sella perustettava kymmenes Euroopan kehi-
tysrahasto kattaa vuosien 2008-2013 rahoi-
tuksen. Sopimuksella sovitaan muun muassa 
EU:n jäsenmaiden maksuosuuksista rahas-
toon sekä äänimääristä Euroopan kehitysra-
haston komiteassa ja investointikehyskomi-
teassa. 

Sisäisellä menettelytapasopimuksella mää-
rätään AKT-EY -kumppanuussopimuksen 
täytäntöön panemiseksi EU:n jäsenvaltioissa 
toteutettavista toimenpiteistä ja menettelyis-
tä. Sisäisen menettelytapasopimuksen muu-
tossopimuksella sopimukseen on tarkoitus 
tehdä eräitä muutoksia, joilla sopimus saate-
taan vastaamaan niitä muutoksia, jotka teh-
tiin AKT-EY -kumppanuussopimukseen 
vuonna 2005 sopimuksen 95 artiklan mukai-
sen ensimmäinen viisivuotistarkastuksen tu-
loksena. Sisäisen menettelytapasopimuksen 
muutokset koskevat muun muassa todistus-
voimaisia kieliä sekä poliittisen vuoropuhe-
lun lisäämistä ennen AKT-EY -kump-
panuussopimuksen mukaiseen neuvottelu-
menettelyyn turvautumista eräissä sopimus-
rikkomustilanteissa. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sisäisen 
menettelytapasopimuksen muuttamisesta 
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Muutossopimus tulee voimaan samaan ai-
kaan kun AKT-EY -kumppanuussopimuksen 
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muuttamista koskeva sopimus edellyttäen, et-
tä kukin EU:n jäsenvaltio on hyväksynyt 
muutossopimuksen siihen mennessä valtio-
sääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. 
Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan valtioneuvoston asetuksella 
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti 
muutossopimuksen kanssa. Sisäinen rahoi-
tussopimus tulee puolestaan voimaan sitä 

päivää seuraavan toisen kuukauden ensim-
mäisenä päivänä, jona viimeinen EU:n jäsen-
valtio ilmoittaa hyväksyneensä sopimuksen 
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mu-
kaisesti. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että 
eduskunta antaisi suostumuksensa sisäisen 
menettelytapasopimuksen muutossopimuk-
sen väliaikaiseen soveltamiseen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Cotonoun sopimus 

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) 
valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan 
yhteisön (EY) ja sen jäsenvaltioiden välillä 
allekirjoitettiin 23 päivänä kesäkuuta 2000 
Cotonoussa kumppanuussopimus (SopS 
69/2005), jäljempänä Cotonoun sopimus. 
Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1 päi-
vänä huhtikuuta 2003. Cotonoun sopimus on 
Euroopan unionin (EU) ja Saharan eteläpuo-
lisen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren mai-
den välisten suhteiden perusta. Se on sekä 
kehityspoliittinen instrumentti että osa EU:n 
ulkosuhdekehikkoa. Sopimuksen mukaan 
EU:n ja AKT-maiden välisen yhteistyön 
päämääränä on AKT-valtioiden taloudellisen, 
kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen edistä-
minen rauhan ja turvallisuuden lisäämiseksi 
sekä vakaan ja demokraattisen poliittisen 
ympäristön vahvistamiseksi. Sopimuksen 
mukaisen yhteistyön tavoitteena on AKT-
maiden kestävä kehitys, joustava ja asteittai-
nen integroiminen maailmantalouteen sekä 
köyhyyden vähentäminen. Yhteistyön perus-
periaatteet ovat osapuolten tasa-arvo ja omis-
tajuus, osallistuminen, vuoropuhelu ja keski-
näisten velvoitteiden täyttäminen sekä yhteis-
työn eriyttäminen ja alueellistaminen. Sopi-
mus sisältää yhteistyön poliittista ulottuvuut-
ta, 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 viisivuotistarkastus oli vuonna 
2005. Ensimmäisen viisivuotistarkastuksen 
tarkoituksena ei ollut neuvotella uudelleen 
sopimuksen puitteista, päätavoitteista eikä 
periaatteista. Sen sijaan sopimuksen muutok-
silla pyrittiin parantamaan sopimuksen sovel-
tamista. Sopimukseen lisättiin määräyksiä 
kansainvälisen terrorismin torjunnasta, palk-
kasoturitoiminnan estämisestä, yhteistyöstä 
joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi 
ja Kansainväliseen rikostuomioistuimeen si-
toutumisesta sekä yksityiskohtaisia sääntöjä 
entistä suunnitelmallisemman ja säännölli-

semmän poliittisen vuoropuhelun käymisek-
si. Kehitysstrategioiden osalta sopimusta tar-
kistettiin sisällyttämällä siihen uusia määrä-
yksiä, jotka liittyvät muun muassa vuositu-
hattavoitteisiin, sosiaalialaan, tieto- ja vies-
tintätekniikoihin, valtiosta riippumattomiin 
toimijoihin ja alueelliseen yhteistyöhön. Täy-
täntöönpano- ja hallintomenettelyjä koske-
viin määräyksiin tehtiin joukko muutoksia 
menettelyjen tehostamiseksi ja yhdenmukais-
tamiseksi. Muutosten tavoitteena on muun 
muassa joustavoittaa varojen kohdentamista 
ja varainhoitoa kriisi- ja konfliktitilanteissa, 
edistää avun sidonnaisuuden purkamista, 
määritellä uudestaan hallinnosta ja täytän-
töönpanosta vastaavien tahojen tehtävät sekä 
yleisesti ottaen yksinkertaistaa käytössä ole-
via menettelyjä. 

Cotonoun sopimuksen muuttamista koske-
va sopimus allekirjoitettiin 25 päivänä kesä-
kuuta 2005, jäljempänä muutettu Cotonoun 
sopimus. Suomen osalta tasavallan president-
ti hyväksyi sopimuksen 23 päivänä kesäkuu-
ta 2005, samalla kun hän valtuutti Suomen 
edustajan allekirjoittamaan sopimuksen. 
Muutetun Cotonoun sopimuksen voimaantu-
lo edellyttää, että EY, kaikki EU:n jäsenval-
tiot ja AKT-maista vähintään kaksi kolmas-
osaa ovat sopimuksen ratifioineet. Jotta 
AKT-valtiot pääsisivät hyötymään muutetun 
sopimuksen eduista jo allekirjoittamisen ja 
ratifioinnin välisenä aikana, Cotonoun sopi-
muksen mukainen AKT-EY -
ministerineuvosto päätti (päätös N:o 5/2005) 
sopimuksen 95 artiklan nojalla muutetun so-
pimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Näin 
ollen muutettua Cotonoun sopimusta on so-
vellettu väliaikaisesti, eräitä uutta rahoitusta 
vaativia määräyksiä lukuun ottamatta, 25 
päivästä kesäkuuta 2005 lähtien. Tasavallan 
presidentti päätti sopimuksen väliaikaisesta 
soveltamista Suomen osalta 23 päivänä kesä-
kuuta 2005, samalla kun hän myönsi allekir-
joitusvaltuudet Suomen edustajalle ja hyväk-
syi muutetun Cotonoun sopimuksen. 

AKT-EY -ministerineuvosto hyväksyi 
muutetun Cotonoun sopimuksen liitteen Ia 3 
kohdan nojalla Papua-Uudessa-Guineassa 1 
ja 2 päivänä kesäkuuta 2006 vuosia 2008-
2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyk-
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sen, jossa vahvistettiin kyseisinä vuosina 
AKT-maille annettavan yhteisön avun koko-
naismääräksi 21 966 miljoonaa euroa. 
 
 
1.2. EU:n jäsenmaiden välinen sisäinen 

rahoitussopimus 

Cotonoun sopimuksen mukaista yhteistyötä 
EU:n ja AKT-maiden välillä on rahoitettu 
EU:n jäsenmaiden sisäisellä rahoitussopi-
muksella perustetusta Euroopan kehitysra-
hastosta, jäljempänä EKR. EKR toimii erilli-
senä rahastona EU:n budjettiin nähden. Vuo-
den 2007 loppuun saakka rahoitus tulee yh-
deksännestä EKR:sta, jota on täydennetty 
edellisistä rahastoista käyttämättä jääneillä 
varoilla. Eurooppa-neuvosto päätti joulu-
kuussa 2005, että vuosien 2008-2013 yhteis-
työrahoitusta varten perustetaan uusi, järjes-
tyksessä kymmenes, EKR, jonka kokonais-
suuruudeksi määriteltiin 22 682 miljoonaa 
euroa. Jakoperusteeksi Suomen osalta tuli 
1,47 eli Suomen maksuosuudeksi tulee 
333,4254 miljoonaa euroa. 

Kymmenennen EKR:n perustava neuvos-
tossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden halli-
tusten edustajien sisäinen sopimus, vuosia 
2008-2013 koskevaan monivuotiseen rahoi-
tuskehykseen perustuvan yhteisön avun ra-
hoituksesta AKT-EY -kumppanuus-
sopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen 
myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen 
neljännessä osassa tarkoitetuille merentakai-
sille maille ja alueille, jäljempänä sisäinen 
rahoitussopimus, allekirjoitettiin 17 päivänä 
heinäkuuta 2006. Sopimuksessa määrätään 
eritoten kymmenennen EKR:n kokonaissuu-
ruus, kunkin jäsenvaltion maksuosuus rahas-
toon ja sitä vastaava äänimäärä sopimuksella 
perustettavissa komiteoissa sekä muut rahoi-
tuslähteet. Sopimuksen myötä jäsenvaltiot si-
toutuvat myös Euroopan investointipankin 
(EIP) AKT-maille myöntämien riskipääoma-
lainojen takaamiseen. AKT-maiden kanssa 
tehtävän kehitysrahoitusyhteistyön lisäksi 
sopimuksessa sovitaan kymmenennen EKR:n 
hallintokulujen rahoituksesta sekä Euroopan 
yhteisöön assosioituneille merentakaisille 
maille ja alueille, jäljempänä MMA:t, annet-
tavasta tuesta. 

1.3. EU:n jäsenmaiden välisen sisäisen 
menettelytapasopimuksen muutosso-
pimus 

Cotonoun sopimuksen toteuttamiseksi on 
tehty myös neuvostossa kokoontuneiden jä-
senvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen 
sopimus Cotonoun sopimuksen täytäntöön-
panemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja 
noudatettavista menettelyistä jäljempänä si-
säinen menettelytapasopimus. Sopimuksella 
määrätään Cotonoun sopimuksen täytän-
töönpanemiseksi EU:n jäsenvaltioissa toteu-
tettavista toimenpiteistä ja menettelyistä. Si-
säinen menettelytapasopimus allekirjoitettiin 
18 päivänä syyskuuta 2000 ja se tuli voimaan 
samanaikaisesti Cotonoun sopimuksen kans-
sa 1 päivänä huhtikuuta 2003. Cotonoun so-
pimukseen kesäkuussa 2005 tehtyjen, edellä 
kuvattujen muutosten johdosta oli tarpeen 
muuttaa myös sisäistä menettelytapasopi-
musta. Näin ollen 10 päivänä huhtikuuta 
2006 allekirjoitettiin neuvostossa kokoontu-
neiden hallitusten edustajien sisäinen sopi-
mus sisäisen menettelytapasopimuksen 
muuttamisesta, jäljempänä sisäisen menette-
lytapasopimuksen muutossopimus. Muutos-
sopimuksella muutetaan sisäistä menettelyta-
pasopimusta muutettua Cotonoun sopimusta 
vastaavasti. Muutossopimuksessa velvoite-
taan jäsenmaita esimerkiksi käyttämään 
eräissä sopimusrikkomustilanteissa kaikki 
mahdollisuudet poliittisen vuoropuhelun en-
nen Cotonoun sopimuksen mukaiseen neu-
vottelumenettelyyn turvautumista. 

Neuvostossa kokoontuneiden EU:n jäsen-
valtioiden hallitusten edustajat päättivät Lu-
xemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006, et-
tä muutettua sisäistä menettelysopimusta so-
velletaan väliaikaisesti 25 päivästä kesäkuuta 
2005 alkaen. Koska sisäisen menettelytapa-
sopimuksen muutossopimus sisältää lainsää-
dännön alaan kuuluvia määräyksiä, joiden 
väliaikaiseen soveltamiseen tarvitaan Suo-
men osalta eduskunnan suostumus, Suomi 
antoi yhdessä Itävallan kanssa lausuman, 
jonka mukaan ne hyväksyvät väliaikaista so-
veltamista koskevan päätöksen tekemisen, 
mutta soveltavat sopimusta väliaikaisesti vas-
ta, kun niiden valtionsisäiset menettelyt so-
pimuksen hyväksymiseksi on saatettu pää-
tökseen. 
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2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on hyväksyä sisäinen 
rahoitussopimus ja hyväksyä ja saattaa voi-
maan sisäisen menettelytapasopimuksen 
muutossopimus sekä saada eduskunnan suos-
tumus muutossopimuksen väliaikaiselle so-
veltamiselle sen kansainväliseen voimaantu-
loon asti. Esitys sisältää ehdotuksen blanket-
tilaiksi, jolla saatetaan voimaan sisäisen me-
nettelytapasopimuksen muutossopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. 

Sisäisellä rahoitussopimuksella perustetaan 
kymmenes EKR, josta rahoitetaan Cotonoun 
sopimuksen mukaista EY:n ja sen jäsenvalti-
oiden sekä AKT-maiden välistä yhteistyötä 
sekä EU:n MMA:ille antamaa tukea. Sisäisen 
menettelytapasopimuksen muutossopimuk-
sella puolestaan määrätään niistä toimenpi-
teistä ja menettelyistä, jotka ovat välttämät-
tömiä muutetun Cotonoun sopimuksen täy-
täntöönpanemiseksi EU:n jäsenvaltioissa. 
Mainittujen sopimusten voimaantulo edellyt-
tää, että kukin EU:n jäsenvaltio on hyväksy-
nyt ne valtiosääntönsä asettamien vaatimus-
ten mukaisesti. Koska yhdeksäs EKR umpeu-
tuu vuoden 2007 lopussa, komissio on pai-
nottanut ratifiointiprosessin mahdollisimman 
nopean aloittamisen tärkeyttä, jotta kymme-
nes EKR saadaan käynnistettyä heti vuoden 
2008 alussa. Hyväksymällä sopimukset 
Suomi omalta osaltaan mahdollistaisi sopi-
musten voimaantulon. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Kymmenennen EKR:n kokonaissumma on 
22 682 miljoonaa euroa. Tästä AKT-maille 
on varattu 21 966 miljoonaa euroa, 
MMA:ille 286 miljoonaa euroa ja EKR:n 
hallintoon 430 miljoonaa euroa. Yhdeksän-
teen EKR:oon verrattuna kymmenennestä 
EKR:sta tuleva vuosittainen tuki AKT-maille 
on keskimäärin 35 prosenttia suurempi joh-
tuen muun muassa siitä, että määrässä on 
huomioitu inflaation vaikutukset, taloudelli-
nen kasvu EU:ssa ja unionin laajentuminen 
kymmenellä uudella jäsenvaltiolla vuonna 
2004. Myös MMA:ille annettavan tuen mää-

rä on noussut jotakuinkin samassa suhteessa. 
Suurin maksaja kymmenennessä EKR:ssa 

on Saksa, jota seuraavat suuruusjärjestykses-
sä Ranska, Iso-Britannia ja Italia. Suomen 
maksuosuus on 333,4254 miljoonaa euroa eli 
1.47 % rahaston kokonaissummasta. Suomen 
osuus maksetaan kehitysyhteistyövaroista. 
Vuoden 2006 ensimmäisessä lisätalousarvi-
oissa Suomelle myönnettiin valtuudet sitou-
tua kymmenennen EKR:n perustamiseen ja 
Suomen maksuosuuteen siinä. Tämänhetkis-
ten arvioiden perusteella Suomen maksatuk-
set kymmenenteen EKR:oon alkavat vasta 
vuoden 2009 jälkeen ja osa sitoumuksista 
lankeaa Suomelle maksettavaksi vasta vuo-
den 2013 jälkeen. 

Euroopan 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 EIP:n antamat ris-
kipääomaluotot AKT-valtioille. Takuu kattaa 
enintään 75 prosenttia EIP:n kaikkien laina-
sopimusten perusteella avaamista luotoista, 
mutta se kattaa kaikki riskit. 

Suomi osallistuu komission hallinnoimien 
kymmenennen EKR:n varojen hoitoa varten 
perustettavan Euroopan kehitysrahaston ko-
mitean, jäljempänä EKR:n komitea, työhön 
ja päätöksentekoon. Suomalaiset yritykset, 
julkiset laitokset ja luonnolliset henkilöt voi-
vat osallistua kymmenennestä EKR:sta rahoi-
tettavien hankkeiden tarjouskilpailuihin, joi-
den yhteisarvo on miljardeja euroja. Valtiosta 
riippumattomat toimijat voivat saada Co-
tonoun sopimuksen mukaista rahoitustukea 
maa- ja alueohjelmissa sovittujen yksityis-
kohtaisten sääntöjen mukaisesti. 

Sisäisen menettelytapasopimuksen muutos-
sopimuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.  
 
3.2. Organisaatio- ja henkilövaikutukset  

Sisäisellä rahoitussopimuksella ja sisäisen 
menettelytapasopimuksen muutossopimuk-
sella ei ole kansalliseen tason organisaatioon 
tai henkilöstöön kohdistuvia merkittäviä vai-
kutuksia. Sopimusten hallinnointiin liittyvät 
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toimet voidaan Suomen osalta hoitaa nykyi-
sellä henkilöstöllä. 
 
3.3. Ympäristövaikutukset 

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 ja 49 artiklan mukaan sopimuksen 
osapuolet pyrkivät yhteistyössä edistämään 
ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja hallintaa. Edellä mainittu-
jen seikkojen johdosta sisäisellä rahoitusso-
pimuksella voidaan katsoa olevan myönteisiä 
ympäristövaikutuksia AKT-maissa. 
 
4.  Asian valmistelu 

Sisäinen rahoitussopimus ja sisäisen me-
nettelytapasopimuksen muutossopimus kuu-
luvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimi-
valtaan. Komissio antoi ehdotuksensa sisäi-
seksi rahoitussopimukseksi maaliskuussa 
2006. Ehdotusta käsiteltiin neuvostossa pää-
asiassa AKT-työryhmässä, jossa esillä olivat 
erityisesti kymmenennen EKR:n kokonais-
summa, hallintokulujen eli tukimenojen 
osuus siitä sekä niiden ja MMA:ita koskevien 
osuuksien sisällyttäminen kokonaissummaan. 
Myös kysymykset sopimuksen komitologias-
ta sekä jäsenmaiden mahdollisuuksista antaa 
lisärahoitusta komission tai Euroopan inves-
tointipankin käytettäväksi ja viimeksi mainit-
tujen hallinnoimien hankkeiden yhteisrahoit-
tamisesta herättivät keskustelua. Suomessa 
sisäiseen rahoitussopimukseen ja siitä käy-
tyihin neuvotteluihin liittyviä asioita on hoi-
tanut ulkoasiainministeriö yhteistyössä val-
tiovarainministeriön kanssa. 

Komission ehdotus sisäisen menettelytapa-
sopimuksen muuttamisesta on lähetetty 
eduskunnalle tiedoksi perustuslain 97 §:n pe-
rusteella valtioneuvoston kirjelmällä E 
34/2006 vp. Valtioneuvoston yleisistunto 
myönsi sisäisen menettelytapasopimuksen 
muutossopimuksen allekirjoitusvaltuudet 30 
päivänä maaliskuuta 2006. Komission ehdo-
tukset monivuotiseksi rahoituskehykseksi se-
kä sisäiseksi rahoitussopimukseksi lähetettiin 

eduskunnalle tiedoksi perustuslain 97 §:n pe-
rusteella valtioneuvoston kirjelmällä E 
48/2006 vp. Sisäisestä rahoitussopimuksesta 
laadittiin eduskunnalle lisäksi perustuslain 96 
§:n perusteella valtioneuvoston kirjelmä U 
26/2006 vp, jossa esitettyyn valtioneuvoston 
kantaan myös suuri valiokunta yhtyi ulkoasi-
ain- ja valtiovarainvaliokuntien lausuntojen 
mukaisesti. Viimeksi eduskunnalle toimitet-
tiin sisäistä rahoitussopimusta koskeva jatko-
kirjelmä 9 päivänä lokakuuta 2006. 

Valtioneuvoston yleisistunto myönsi sisäi-
sen rahoitussopimuksen allekirjoitusvaltuu-
det 6 päivänä heinäkuuta 2006 ja hyväksyi 
Suomen puolesta sopimuksen tiettyjen artik-
loiden väliaikaisen soveltamisen 13 päivänä 
heinäkuuta 2006. Suomi allekirjoitti sisäisen 
menettelytapasopimuksen muutossopimuk-
sen 10 päivänä huhtikuuta 2006 ja sisäisen 
rahoitussopimuksen 17 päivänä heinäkuuta 
2006. Valtioneuvosto antoi 12 päivänä loka-
kuuta 2006 väliaikaista soveltamista koske-
van asetuksen. 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä ulkoasiainministeriössä. Esitysluonnok-
sesta on pyydetty lausunto oikeusministeriöl-
tä ja valtiovarainministeriöltä Lausunnoissa 
esitetyt seikat on otettu huomioon esityksen 
lopullisessa muodossa. 
 
5.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

AKT-maiden joukossa ovat niin Afrikan 
maat kuin suurin osa maailman köyhimmistä 
maista. Nämä maat ovat EU:n kehityssi-
toumusten kohderyhmistä etusijalla. Sisäinen 
rahoitussopimus ja sitä myöten kymmenes 
EKR eivät kuitenkaan tule voimaan ennen 
kuin kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sen hy-
väksyneet valtiosääntönsä asettamien vaati-
musten mukaisesti. Aikaisemman kokemuk-
sen perusteella tämä prosessi on aikaa vievä. 
Yhdeksäs EKR umpeutuu vuoden 2007 lo-
pussa ja komissio onkin vedonnut Suomeen 
ja muihin jäsenmaihin painottaen ratifiointi-
prosessin mahdollisimman nopean aloittami-
sen tärkeyttä, jotta kymmenes EKR saadaan 
käynnistettyä heti vuoden 2008 alusta. 

Valtioneuvosto katsoo, että EU:n on seistä-
vä AKT-maille antamiensa sitoumusten ta-
kana ja säilyttävä uskottavana kumppanina 
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AKT-maiden silmissä. Suomen tulisi saattaa 
sisäinen rahoitussopimus omalta osaltaan 
voimaan mahdollisimman nopeasti. Suomen 
velvollisuus EU:n puheenjohtajamaana vuo-

den 2006 loppuun saakka on seurata sisäisen 
rahoitussopimuksen hyväksymisprosessia 
tarkasti. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Sopimuksen s i sältö  ja  sen suh-
de Suomen lainsäädäntöön 

1.1. EU:n jäsenmaiden välinen sisäinen 
rahoitussopimus  

I. luku  Rahoitusvarat 
 

1 artikla. Kymmenennen EKR:n varat. Ar-
tiklassa todetaan, että jäsenvaltiot perustavat 
kymmenennen Euroopan kehitysrahaston ja 
määritellään rahaston kokonaissuuruus sekä 
kunkin jäsenvaltion maksuosuus rahastossa. 
Kymmenennen EKR:n kokonaissuuruus on 
22 682 miljoonaa euroa ja jäsenvaltioiden 
maksuosuudet jakautuvat seuraavasti: 
 

Jäsenmaa Jakoperuste Maksu- 
   osuus milj.€ 
Belgia 3,53 800,6746 
Bulgaria* 0,14 31,7548 
Tshekki 0,51 115,6782 
Tanska 2,00 453,6400 
Saksa 20,50 4 649,8100 
Viro 0,05 11,3410 
Kreikka 1,47 333,4254 
Espanja 7,85 1 780,5370 
Ranska 19,55 4 434,3310 
Irlanti 0,91 206,4062 
Italia 12,86 2 916,9052 
Kypros 0,09 20,4138 
Latvia 0,07 15,8774 
Liettua 0,12 27,2184 
Luxemburg 0,27 61,2414 
Unkari 0,55 124,7510 
Malta 0,03 6,8046 
Alankomaat 4,85 1 100,0770 
Itävalta 2,41 546,6362 
Puola 1,30 294,8660 
Portugali 1,15 260,8430 
Romania* 0,37 83,9234 
Slovenia 0,18 40,8276 
Slovakia 0,21 47,6322 
Suomi 1,47 333,4254 
Ruotsi 2,74 621,4868 
Yhdistynyt 14,82 3 361,4724 
kuningaskunta 
Yhteensä  22 682,000 

 
* arvio 

Suomen maksuosuus on näin ollen 
333,4254 miljoonaa euroa. Koska Bulgarian 
ja Romanian ennakoidaan olevan Euroopan 
unionin jäseniä 1 päivään tammikuuta 2008 
mennessä sekä liittyvän Cotonoun sopimuk-
seen ja käsillä olevaan sisäiseen rahoitusso-
pimukseen, kokonaissummaan on laskettu 
mukaan myös niiden arvioidut maksuosuu-
det. 

Kymmenennen EKR:n varat ovat käytettä-
vissä monivuotisen rahoituskehyksen voi-
maantulosta lukien. Varoista 21 966 miljoo-
naa euroa jaetaan artiklan 2 kohdan a ala-
kohdan mukaan AKT-maille, 286 miljoonaa 
euroa MMA:ille sekä 430 miljoonaa euroa 
komissiolle tukimenoihin, joita sille aiheutuu 
EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteutukses-
ta. 

Neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2005 te-
kemän, määräajan vahvistamista yhdeksän-
nen EKR:n varojen sitomiselle koskevan 
päätöksen 2005/446/EY mukaan komission 
hallinnoimia yhdeksännen EKR:n varoja, 
EIP:n hallinnoimia korkotukia ja näistä mää-
rärahoista kertyviä korkotuloja ei enää voida 
sitoa 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen. Si-
säisen rahoitussopimuksen 1 artiklan 2 koh-
dan b alakohdassa määrätään kuitenkin, että 
kyseinen neuvoston päätös ei vaikuta Co-
tonoun sopimuksen liitteessä I ja 27 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston 
MMA:ita koskevan assosiaatiopäätöksen liit-
teessä IIA tarkoitettuihin investointikehyksen 
rahoittamiseen osoitettuihin varoihin. Nämä 
varat siirretään kymmenenteen EKR:oon ja 
niitä hallinnoidaan kymmenennen EKR:n to-
teuttamista koskevien järjestelyn mukaisesti. 

Artiklan 3 ja 4 kohdassa määrätään ns. rau-
keamislausekkeesta. Raukeamislauseke tar-
koittaa ensinnäkin sitä, että yhdeksännestä tai 
sitä edeltävistä EKR:ista myönnetyistä va-
roista käyttämättä jääneitä määriä ei enää si-
dota 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tai 
sen päivän jälkeen, jona vuosia 2008-2013 
koskeva monivuotinen rahoituskehys on tul-
lut voimaan, jos tämä päivämäärä on myö-
häisempi. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin 
ne maatalouden perustuotteiden vientitulojen 
vakauttamisjärjestelmän (Stabex) varat, jotka 
ovat peräisin yhdeksättä EKR:a edeltävistä 
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rahastoista, samoin kuin 1 artiklan 2 kohdan 
b) alakohdassa tarkoitetut investointikehyk-
sen rahoittamiseen osoitetut varat. 

Mikäli edellä mainittuja varoja sidotaan 31 
päivän joulukuuta 2007 jälkeen, niitä voidaan 
käyttää yksinomaan EU:n hallinnon toimin-
nan varmistamiseksi sekä käynnissä olevien 
hankkeiden juokseviin kustannuksiin siihen 
saakka, kunnes kymmenes EKR tulee voi-
maan. 

Toisaalta raukeamislauseke tarkoittaa sitä, 
että yhdeksännestä tai sitä edeltäneistä 
EKR:ista rahoitetuista hankkeista 31 päivän 
joulukuuta 2007 jälkeen vapautuvia varoja ei 
myöskään enää sidota, ellei neuvosto yksi-
mielisesti komission aloitteesta päätä toisin. 
Tästä poiketen sellaiset mainitun päivämää-
rän jälkeen vapautuvat varat, jotka ovat läh-
töisin yhdeksättä EKR:a edeltäviin rahastoi-
hin kuuluvasta Stabexista tai 1 artiklan 2 
kohdan b) alakohdassa tarkoitetuista inves-
tointikehyksen rahoittamiseen osoitetuista 
varoista, voidaan kuitenkin sitoa. Stabexin 
osalta varat siirretään automaattisesti sopi-
muksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuihin maa-
ohjelmiin. 

Raukeamislauseketta voidaan pitää olen-
naisena muutoksena verrattuna yhdeksänteen 
EKR:oon. Suomen yhdessä joidenkin muiden 
jäsenmaiden kanssa ajama EKR:n budjeti-
sointi ei ole toteutunut, mutta raukeamislau-
seke lähentää EKR:n varojen hallintokäytän-
töjä budjetista rahoitettavien ohjelmien ja 
hankkeiden hallintokäytäntöihin. Terveen ta-
loushallinnon näkökulmasta raukeamislause-
ketta voidaan pitää edistysaskeleena. Tämä 
on myös linjassa Suomen neuvostossa edis-
tämän menettelyjen harmonisoinnin kanssa. 

Artiklan 5 kohta sisältää määräyksen siitä, 
että kymmenennen EKR:n varat on kokonai-
suudessaan tarkoitettu 1 päivän tammikuuta 
2008 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välistä 
ajanjaksoa varten. Näin ollen kyseisiä varoja 
ei voida enää sitoa mainitun ajanjakson jäl-
keen ellei neuvosto yksimielisesti komission 
ehdotuksesta toisin päätä. 

Artiklan 6 kohdan mukaan edellisistä 
EKR:ista tehtyjen sitoumusten mukaisesti ra-
hoitetuista toimista saatavat korkotulot ja Co-
tonoun sopimuksen liitteessä IV olevan 37 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valtuutettu-
jen maksajien huostaan Eurooppaan talletet-

tujen ja komission hallinnoimien kymme-
nennen EKR:n varojen korkotulot käytetään 
6 artiklan mukaisesti. EIP:n varoista saatavi-
en korkotulojen käyttö määritellään puoles-
taan varainhoitoasetuksessa. Sopimusta alle-
kirjoitettaessa neuvoston pöytäkirjaan kirjat-
tiin neuvoston lausuma, jonka mukaan kysei-
set korkotulot olisi siirrettävä investointike-
hykseen. 

Artiklan 7 kohdassa mahdollistetaan yllä 
lueteltujen jäsenmaiden maksuosuuksien 
muuttaminen tapauksessa, jossa Euroopan 
unioniin liittyy uusi valtio. Maksuosuuksia 
muutetaan tällöin komission ehdotuksesta 
neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Artik-
lan 8 kohdan mukaan puolestaan varojen 
määriä voidaan mukauttaa neuvoston yksi-
mielisellä päätöksellä Cotonoun sopimuksen 
62 artiklan 2 kohdan mukaisesti.  Tämä mah-
dollistaa varojen mukauttamisen tapauksissa, 
joissa jokin AKT-valtio ei ratifioi Cotonoun 
sopimusta tai sanoo sen irti tai silloin, kun 
Cotonoun sopimukseen liittyy uusia AKT-
valtioita tai EU laajenee uusilla jäsenvaltioil-
la. 

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 päätöksenteko-
sääntöihin tai -menettelyihin. Lisäksi koh-
dassa annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus 
yhdessä rahoittaa hankkeita tai ohjelmia ko-
mission tai EIP:n hallinnoimien erityisten 
aloitteiden yhteydessä. Esimerkkinä tällaises-
ta erityisestä aloitteesta voidaan mainita pe-
rusteilla oleva infrastruktuurirahasto. Sopi-
musta koskevat erilliset täytäntöönpano- ja 
varainhoitoasetukset, joista on tarkemmat 
määräykset sopimuksen 10 artiklassa, tulevat 
sisältämään tarpeelliset säännökset tällaisesta 
EKR:sta myönnettävästä yhteisrahoituksesta 
sekä jäsenmaiden toteuttamista yhteisrahoi-
tustoimista. Komission on tarkoitus antaa lo-
kakuun alussa ehdotus täytäntöönpanoase-
tukseksi, jota käsitellään neuvostossa syksyn 
aikana. Kohdassa velvoitetaan lisäksi jäsen-
valtiot ilmoittamaan neuvostolle ennakolta 
vapaaehtoisista maksuosuuksistaan. 

Artiklan 10 kohdassa määrätään neuvoston 
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yhdessä AKT-valtioiden kanssa Cotonoun 
sopimuksen rahoituspöytäkirjan eli monivuo-
tisen rahoituskehyksen 7 kohdan mukaisesti 
suorittamasta avun tulosten arvioinnista. Ar-
viointi käsittää sitoumusten ja maksujen to-
teutumisasteen sekä annetun avun tuloksien 
ja vaikutusten arvioinnin ja se tehdään ko-
mission vuonna 2010 valmisteleman ehdo-
tuksen pohjalta. Uusien varojen tarve vuoden 
2013 jälkeen määritetään muun muassa tä-
män arvioinnin pohjalta. 

2 artikla. AKT-valtioille osoitetut varat. 
Artiklassa määrätään AKT-valtioille sopi-
muksen 1 artiklassa osoitetun 21 966 miljoo-
nan euron jakamisesta eri yhteistyöinstru-
menttien kesken. 

Artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaan 
maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien ra-
hoittamiseen osoitetaan edellä mainituista va-
roista 17 766 miljoonaa euroa. Näistä määrä-
rahoista rahoitetaan sekä AKT-valtioiden 
maaohjelmia että AKT-valtioiden alueellista 
ja alueidenvälistä yhteistyötä ja yhdentymistä 
tukevia alueohjelmia Cotonoun sopimuksen 
IV liitteen mukaisesti. Kyseisessä liitteessä, 
joka koskee täytäntöönpano- ja hallintome-
nettelyjä, määrätään muun muassa kansalli-
sesta ohjelmoinnista sekä alueellisesta oh-
jelmoinnista ja valmistelusta; määritetään 
esimerkiksi, mitä alueellisella yhteistyöllä 
käsitetään. 

Artiklan 1 kohdan b) alakohdassa määrä-
tään, että monien tai kaikkien AKT-
valtioiden keskinäisen tai alueidenvälisen yh-
teistyön rahoittamiseen osoitetaan 2 700 mil-
joonaa euroa. Tähän määrärahaan sisältyy 
rakennetuki yhteisille toimielimille eli Co-
tonoun sopimuksen mukaisille yritystoimin-
nan kehittämiskeskukselle, maatalouden ja 
maaseudun yhteistyön tekniselle keskukselle 
sekä yhteiselle edustajakokoukselle. Kysees-
sä olevista määrärahoista rahoitetaan myös 
eräitä AKT-valtioiden sihteeristön toiminta-
kuluja. 

Artiklan 1 kohdan c) alakohdan nojalla 
edellä mainittuja maaohjelmien ja alueellis-
ten ohjelmien sekä AKT-valtioiden keskinäi-
sen tai alueidenvälisen yhteistyön rahoittami-
seen tarkoitettuja varoja voidaan käyttää 
myös ulkoisiin kriiseihin ja ennakoimatto-
miin tarpeisiin vastaamiseen. Esimerkkinä 
tällaisista tapauksista mainitaan täydentävä, 

lyhytaikainen humanitaarinen apu ja hätäapu 
– jos tällaista tukea ei voida rahoittaa yhtei-
sön talousarvioista - sekä vientitulojen lyhyt-
aikaisten vaihteluiden haittavaikutusten lie-
ventäminen. 

Artiklan 1 kohdan d) alakohdassa määrä-
tään lisäksi, että 1 500 miljoonaa euroa on 
tarkoitettu EIP:lle investointikehyksen ra-
hoittamiseen. Tähän määrään sisältyy kohdan 
mukaan 1 100 miljoonan euron lisärahoi-
tusosuus investointikehykseen, jota hallin-
noidaan uudistuvana rahastona sekä 400 mil-
joonaa euroa avustuksina korkotukien rahoit-
tamiseen kymmenennen EKR:n keston ajan. 

3 artikla. Merentakaisille maille ja alueille 
osoitetut varat. Artiklassa määrätään 
MMA:ille osoitettujen varojen käyttämisestä. 
Artiklan 1 kohdan mukaan näille maille tar-
koitettu 286 miljoonan euron määrä jaetaan 
assosiaationpäätöksen muuttamisesta tehtä-
vän neuvoston päätöksen mukaisesti. Kysei-
nen päätös tehdään ennen 31 päivää joulu-
kuuta 2007 perustamissopimuksen 187 artik-
lan mukaisesti. MMA:ille osoitetusta 286 
miljoonan euron määrästä 256 miljoonaa eu-
roa käytetään maaohjelmien ja alueohjelmien 
rahoittamiseen ja loput 30 miljoonaa euroa 
jaetaan EIP:lle investointikehyksen rahoitta-
miseen assosiaatiopäätöksen mukaisesti. 

Artiklan 2 kohdassa määrätään muutoksista 
varojen jakautumisessa siinä tapauksessa, et-
tä jokin MMA:ista itsenäistyy ja liittyy Co-
tonoun sopimukseen. Tällöin sopimuksen 2 
artiklan mukaista MMA:ille tarkoitettua 286 
miljoonan euron määrää alennetaan ja AKT-
valtioiden ryhmälle osoitettua 21 966 mil-
joonan euron määrää vastaavasti korotetaan 
neuvoston komission ehdotuksesta tekemällä 
yksimielisellä päätöksellä. 

Sisäistä rahoitussopimusta allekirjoitettaes-
sa neuvoston pöytäkirjaan kirjattiin Espanjan 
lausuma koskien MMA:iden rahoitusta 
EKR:sta. Espanja katsoo rahoituksen korke-
an tulotason maille olevan ristiriidassa vuon-
na 2005 hyväksytyn kehityspoliittisen julki-
lausuman, Eurooppalaisen konsensuksen 
kanssa. Ruotsi on liittynyt lausumaan. Lau-
suman voidaan katsoa olevan jatkoa 
MMA:iden EKR:sta saamasta rahoituksesta 
aiemminkin käydylle keskustelulle. 
MMA:ille annettavaa rahoitusta sinänsä ei 
vastusteta vaan EKR:a tämän tuen kanavana. 
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4 artikla. Investointipankin omista varois-
ta myönnettävät lainat. Artiklan 1 kohdassa 
määrätään, että määriin, jotka on yhdeksän-
nessä EKR:ssa ja kymmenennessä EKR:ssa 
osoitettu investointikehyksen rahoittamiseen 
lisätään ohjeellinen enintään 2 030 miljoonan 
euron määrä EIP:n omista varoistaan myön-
täminä lainoina. Näistä varoista enintään 2 
000 miljoonaa euroa jaetaan Cotonoun sopi-
muksen II liitteessä määrättyihin tarkoituk-
siin, joilla edistetään AKT-valtioiden talou-
den ja teollisuuden kehitystä EIP:n hallin-
noimien varojen avulla, esimerkiksi yksityis-
sektorin edistämiseen tähtäävin investoin-
nein. Enintään 30 miljoonaa euroa jaetaan 
puolestaan assosiaatiopäätöksen mukaisiin 
tarkoituksiin. Varat jaetaan EIP:n perussään-
nössä esitetyin ehdoin ja Cotonoun sopimuk-
sen II liitteessä sekä assosiaatiopäätöksessä 
vahvistettujen investointirahoituksen ehtoja 
koskevien määräysten mukaisesti. 

Artiklan 2 kohta sisältää määräykset jäsen-
valtioiden EIP:lle myöntämistä takauksista. 
Kohdan mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat toimi-
maan suhteessa osuuksiinsa EIP:n merkitystä 
pääomasta ehdoitta EIP:n takaajina kaikissa ra-
hoitussitoumuksissa, jotka koskevat EIP:n 
omista varoistaan AKT-maille myöntämiä ris-
kipääomalainoja. Takaus on enintään 75 pro-
senttia EIP:n kaikkien lainasopimusten perus-
teella avaamista luotoista, mutta se kattaa kaik-
ki riskit. Nämä jäsenvaltioiden takaussi-
toumukset vahvistetaan kunkin jäsenvaltion ja 
EIP:n välisissä takaussopimuksissa. 

5 artikla. Investointipankin hallinnoimat 
toimet. Artiklan 1 kohdan mukaan AKT-
valtioille, MMA:ille sekä Ranskan merenta-
kaisille departementeille myönnetyistä eri-
tyislainoista EIP:lle suoritetut maksut sekä 
riskipääomatoimien tuotot ja tulot, jotka liit-
tyvät yhdeksättä EKR:a edeltäviin EKR:ihin, 
palautetaan jäsenvaltioille suhteessa niiden 
osuuksiin asianomaisessa EKR:ssa. Neuvosto 
voi kuitenkin komission ehdotuksesta päättää 
yksimielisesti, että asianomaiset varat palaut-
tamisen sijaan rahastoidaan tai jaetaan mui-
hin tarkoituksiin. Edellä mainittujen lainojen 
ja toimien hallinnoinnista EIP:lle maksettavat 
välityspalkkiot vähennetään kuitenkin etukä-
teen jäsenvaltioille palautettavista määristä. 

Sen sijaan tulot ja tuotot, jotka EIP saa yh-
deksännen ja kymmenennen EKR:n inves-

tointikehyksen puitteissa suorittamistaan 
toimista, käytetään artiklan 3 kohdan nojalla 
kyseisen kehyksen muihin toimiin sen jäl-
keen, kun niistä on vähennetty investointike-
hykseen liittyvät poikkeukselliset menot ja 
velat.  Näistä investointikehyksen alaisista 
muista toimista määrätään tarkemmin Co-
tonoun sopimuksen II liitteen 3 artiklassa. 
EIP saa näiden toimien hallinnoimisesta täy-
den korvauksen Cotonoun sopimuksen mai-
nitun artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukai-
sesti. 

6 artikla. EKR:oon liittyviin tukimenoihin 
varatut varat. Artiklan 1 kohdassa määrä-
tään, että EKR:n varoista katetaan tukitoimi-
en kustannukset. Kyse on hallintokuluista ja 
määräykset ovat asiallisesti yhteneväiset yh-
deksättä EKR:a koskevien määräysten kans-
sa. Tukitoimiin varatuilla varoilla, joiden 
suuruus on 1 artiklan mukaisesti 430 miljoo-
naa euroa, katetaan EKR:n ohjelmasuunnitte-
lusta ja toteutuksesta aiheutuvat kustannuk-
set, jotka eivät välttämättä sisälly 10 artiklas-
sa tarkoitetussa täytäntöönpanoasetuksessa 
tarkoitettuihin strategia-asiakirjoihin ja mo-
nivuotisiin maaohjelmiin. 

Artiklan 2 kohdassa luetellaan menot, joi-
hin tukitoimiin varattuja rahoja voidaan käyt-
tää. Näitä ovat muun muassa komission hal-
linnoimia EKR-varoja koskevan ohjelma-
suunnittelun ja sen toteutuksen kannalta vält-
tämättömät valmistelu-, seuranta-, valvonta-, 
kirjanpito-, tilintarkastus- ja arviointitoimista 
aiheutuneet menot sekä näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvät menot esimerkiksi 
kehitysyhteistyöalan tutkimustoiminnan ja 
kokousten avulla. Artiklan 2 kohdassa luetel-
tujen menojen lisäksi varoja voidaan 3 koh-
dan mukaan käyttää komission päätoimipai-
kassa sekä lähetystöissä niihin hallinnollisiin 
tukitehtäviin, jotka ovat tarpeen Cotonoun 
sopimuksen ja assosiaatiopäätöksen nojalla 
rahoitettujen toimien hallinnoinnissa. 

Artiklan 4 kohdassa kielletään tukitoimiin 
tarkoitettujen varojen käyttö EY:n hallinnol-
lisiin perustehtäviin, kuten komission pysy-
vän henkilöstön rahoittamiseen. 
 
II luku  Täytäntöönpano ja loppumääräykset 
 

7 artikla. Rahoitusosuudet kymmenenteen 
EKR:oon. Artiklassa määrätään jäsenvaltioi-
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den rahoitusosuuksista kymmenenteen 
EKR:oon. Määräyksiä on tarkennettu verrat-
tuna yhdeksänteen EKR:oon. Artiklan 1 koh-
dassa velvoitetaan komissio laatimaan ja 
toimittamaan neuvostolle vuosittain ennen 
lokakuun 15 päivää selostus sitoumuksista, 
maksuista sekä kuluvan ja kahden seuraavan 
varainhoitovuoden aikana esitettävien mak-
suosuuksia koskevien pyyntöjen vuotuisista 
määristä. Selostuksessa tulee ottaa huomioon 
myös EIP:n investointikehyksen hallinnointia 
ja toimia koskevat ennusteet. Määrien tulee 
perustua tosiasiallisiin valmiuksiin maksaa 
ehdotetun tasoiset varat. 

Neuvosto päättää artiklan 2 kohdan nojalla 
komission ehdotuksesta 8 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä maksuosuuksien vuotui-
sista enimmäismääristä komission ehdotusta 
seuraavan toisen varainhoitovuoden osalta. 
Lisäksi neuvosto päättää edellisenä vuonna 
päätettyjen enimmäismäärien rajoissa mak-
suosuuksina pyydettävästä vuotuisesta mää-
rästä komission ehdotusta seuraavan ensim-
mäisen varainhoitovuoden osalta yksilöiden 
samalla komissiolle ja EIP:lle kuuluvan osan.  

Jos 2 kohdan mukaisesti vahvistetut mak-
suosuudet 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 tarkoi-
tettuja enimmäismääriä. Enimmäismääriä ei 
myöskään saa korottaa paitsi, jos neuvosto 8 
artiklan mukaisella määräenemmistöpäätök-
sellä 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 
15 päivää arvionsa sitoumuksista, maksuista 
ja rahoitusosuuksista kultakin kolmelta vuo-
delta, jotka seuraavat 1 kohdassa tarkoitettuja 
vuosia. Arviota antaessaan komission tulee 
ottaa huomioon EIP:n ennusteet. Edellisistä 

EKR:ista kymmenenteen EKR:oon siirretty-
jen varojen osalta kunkin jäsenvaltion rahoi-
tusosuudet lasketaan suhteessa kunkin jäsen-
valtion maksuosuuteen kyseisessä EKR:ssa. 
Yhdeksännen EKR:n varojen ja edellisten 
EKR:jen sellaisten varojen, joita ei ole siir-
retty kymmenenteen EKR:oon, vaikutus 
kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin laske-
taan suhteessa kunkin jäsenvaltion osuuteen 
yhdeksännessä EKR:ssa.  

Yksityiskohtaisemmat säännöt jäsenvalti-
oiden rahoitusosuuksien maksamisesta anne-
taan sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetussa 
varainhoitoasetuksessa. 

8 artikla. Euroopan kehitysrahaston komi-
tea. Artiklassa määrätään komission hallin-
noimien kymmenennen EKR:n varojen hoi-
toa varten perustettavasta Euroopan kehitys-
rahaston komiteasta (EKR:n komitea). Komi-
tea perustetaan artiklan 1 kohdan mukaan 
komissioon ja se muodostuu jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajista. Komitean puheenjoh-
tajana toimii komission edustaja ja myös sih-
teeristötehtävistä huolehtii komissio. Komi-
tean työskentelyyn osallistuu myös EIP:n 
edustaja.  

Jäsenmaiden äänimäärät komiteassa ovat 
seuraavat: 
 

Jäsenmaa Äänimäärä EU-27 
Belgia 35 
Bulgaria* [1] 
Tshekki 5 
Tanska 20 
Saksa 205 
Viro 1 
Kreikka 15 
Espanja 79 
Ranska 196 
Irlanti 9 
Italia 129 
Kypros 1 
Latvia 1 
Liettua 1 
Luxemburg 3 
Unkari 6 
Malta 1 
Alankomaat 49 
Itävalta 24 
Puola 13 
Portugali 12 
Romania* [4] 
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Slovenia 2 
Slovakia 2 
Suomi 15 
Ruotsi 27 
Yhdistynyt  148 
kuningaskunta 
Yhteensä EU-25 999 
Yhteensä EU-27* [1004] 

 
* arvio 
 

Kokonaisäänimäärä on näin ollen tällä het-
kellä 999. Bulgarian ja Romanian liittyessä 
unioniin kokonaisäänimäärän arvioidaan 
nousevan 1004:ään, Bulgarian äänimäärän 
ollessa 1 ja Romanian 4. 

EKR:n komitea tekee päätöksensä artiklan 
3 kohdan mukaan 720 äänen määräenemmis-
töllä (tilanne ennen Bulgarian ja Romanian 
liittymistä). Lisäedellytyksenä on, että näiden 
äänien tulee edustaa vähintään 13:a asian 
puolesta äänestävää jäsenvaltiota. Määrävä-
hemmistö puolestaan muodostuu 280 äänes-
tä. Artiklan 4 kohdassa määrätään, että uuden 
jäsenvaltion liittyessä unioniin edellä kuvat-
tua äänten painotusta ja määräenemmistöä 
muutetaan neuvoston yksimielisellä päätök-
sellä. Neuvosto päättää yksimielisesti myös 
EKR:n komitean työjärjestyksen. Tarkemmat 
määräykset komiteasta on tarkoitus antaa 
neuvoston täytäntöönpanoasetuksella. 

9 artikla. Investointikehyskomitea. Toinen 
sisäisellä rahoitussopimuksella perustettava, 
EKR-rahoitteisen avun hallintoa käsittelevä 
komitea on sopimuksen 9 artiklan mukainen 
investointikehyskomitea. Investointikehys-
komitea muodostuu jäsenvaltioiden hallitus-
ten edustajista ja komission edustajasta ja sen 
jäsenet valitsevat keskuudestaan komitean 
puheenjohtajan. Neuvosto vahvistaa 9 artik-
lan 2 kohdan nojalla myös investointikehys-
komitean työjärjestyksen. Artiklan 3 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden äänimäärät inves-
tointikomiteassa ovat samat kuin EKR:n ko-
miteassa. Samoin päätökset tehdään vastaa-
valla määräenemmistöllä kuin EKR:n komi-
teassa. 

10 artikla. Täytäntöönpanosäännökset. 
Artikla sisältää määräykset myöhemmin an-
nettavista täytäntöönpanoasetuksesta sekä 
varainhoitoasetuksesta. 

Artiklan 1 kohdan mukaan kaikki vielä 

voimassa olevan, yhdeksättä EKR:a koske-
van, sisäisen rahoitussopimuksen 14-30 ar-
tiklan asiaankuuluvat määräykset jäävät voi-
maan, kunnes neuvosto tekee päätöksen 
kymmenettä EKR:a koskevasta täytäntöön-
panoasetuksesta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 
EKR:n komiteaa koskevan 8 artiklan ja sen 
mukaisten jäsenvaltioiden äänestysoikeuksi-
en soveltamiseen. 

Mainituissa 14-30 artiklassa säädetään so-
pimuksen täytäntöönpanosta, kuten tukien 
ohjelmoinnista ja sopimuksella perustettujen 
komiteoiden vastuista ja tehtävistä. Näistä 
asioista on nyt kymmenennen EKR:n osalta 
tarkoitus määrätä sisäisen rahoitussopimuk-
sen sijasta erillisessä neuvoston hyväksymäs-
sä täytäntöönpanoasetuksessa, jotta niistä 
voidaan käydä perusteellista keskustelua hi-
dastamatta kuitenkaan sisäisen rahoitussopi-
muksen kansallisia hyväksymisprosesseja. 
Täytäntöönpanomääräyksistä päätettäessä ha-
lutaan lisäksi ottaa huomioon vuosien 2007–
2013 kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä 
koskevien neuvotteluiden tulokset. 

Komission odotetaan antavan täytäntöön-
panoasetusta koskevan ehdotuksensa neuvos-
tolle lokakuussa. Ehdotusta käsitellään neu-
vostossa, jonka on tarkoitus hyväksyä asetus 
vuoden 2006 lopulla. Ennen hyväksymistä 
neuvosto kuulee asiasta EIP:a. Hyväksymi-
nen vaatii neuvoston yksimielisen päätöksen. 

Täytäntöönpanoasetus sisältää 10 artiklan 
mukaan ohjelmasuunnittelua ja päätöksente-
on menettelyjä koskevia asianmukaisia muu-
toksia ja parannuksia sekä harmonisoi yhtei-
sön ja EKR:n menettelyjä mahdollisuuksien 
mukaan, muun muassa yhteisrahoituksen 
osalta. Lisäksi siinä vahvistetaan rauhanra-
hastoa koskevat erityiset hallintomenettelyt. 
Muutetun Cotonoun sopimuksen rauhan ja 
kansainvälisen oikeudenmukaisuuden lujit-
tamista koskevan 11 artiklan 6 kohdan, terro-
rismin torjuntaa koskevan 11 a artiklan ja 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä kos-
kevan 11 b artiklan täytäntöönpanoon osoi-
tettava rahoitus- ja tekninen tuki rahoitetaan 
erityisvälineistä, ei AKT-EY -yhteistyön ra-
hoittamiseen tarkoitetuista rahoitusvälineistä. 
Näin ollen 10 artiklassa määrätään, että ky-
seisten määräysten nojalla kehitettävät toimet 
on hyväksyttävä ennalta määritettyjä budjet-
tihallintomenettelyjä noudattaen. 
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Artiklan 3 kohdassa velvoitetaan neuvosto 
antamaan varainhoitoasetus sopimuksen 8 ar-
tiklan mukaisella määräenemmistöllä ennen 
muutetun Cotonoun sopimuksen voimaantu-
loa komission ehdotuksen perusteella. Ennen 
asetuksen antamista neuvoston on saatava 
EIP:n lausunto sitä koskevista määräyksistä 
ja sekä lausunto tilintarkastustuomioistuimel-
ta. Komission odotetaan antavan esityksensä 
varainhoitoasetukseksi vuoden 2006 lopulla 
ja sen käsittely todennäköisimmin aloitetaan 
vuoden 2007 alussa. 

Artiklan 4 kohdan mukaan komission on 
tehdessään ehdotuksensa täytäntöönpanoase-
tukseksi ja varainhoitoasetukseksi sisällytet-
tävä niihin muun muassa mahdollisuus siirtää 
täytäntöönpanotoimien toteuttaminen 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 taloudellisesta toteutuksesta edellä 
mainitun varainhoitoasetuksen mukaisesti. 
Komission päätökset aiheettomasti maksettu-
jen varojen takaisinperinnästä ovat täytän-
töönpanokelpoisia EY:n perustamissopimuk-
sen 256 artiklan mukaisesti. 

Artiklan 2 kohdan mukaan EIP hallinnoi 
yhteisön puolesta investointikehystä ja huo-
lehtii sen toimien toteuttamisesta varainhoi-
toasetuksen sääntöjen mukaisesti. EIP toimii 
tällöin yhteisön puolesta ja sen vastuulla. 
Kaikki näistä toimista johtuvat oikeudet, eri-
tyisesti oikeudet velkojana tai omistajana, 
kuuluvat kuitenkin jäsenvaltiolle. EIP vastaa 
artiklan 3 kohdan mukaan perussääntönsä 
mukaisesti ja parhaita pankkikäytäntöjä nou-
dattaen sellaisten toimien taloudellisesta to-
teutuksesta, joihin on myönnetty lainaa sen 
varoista sekä mahdollisesti 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. Komissio antaa 10 
artiklassa tarkoitetut tiedot tilintarkastustuo-
mioistuimen käyttöön, jotta tämä voisi kysei-
sen asiakirja-aineiston perusteella valvoa 
EKR:n varoista annetun tuen käyttöä. 

Artiklan 6 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 EY:n perustamissopimuksen 248 
artiklalla annettua toimivaltaa EKR:n toimien 
suhteen. Edellytyksistä, joilla tilintarkastus-
tuomioistuin tätä toimivaltaansa käyttää, on 
tarkoitus määrätä varainhoitoasetuksessa. 
EKR:n varainhoitoa koskevan vastuuvapau-
den komissiolle myöntää artiklan 8 kohdan 
nojalla Euroopan parlamentti EIP:n hallin-
noimia toimia lukuun ottamatta. Vastuuva-
paus 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. Sisäisen sopimuksen ratifiointi, 
voimaantulo ja voimassaoloaika. Artiklan 1 
kohdan mukaan kukin jäsenvaltio hyväksyy 
sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaa-
timusten mukaisesti. Sisäinen rahoitussopi-
mus ei tule näin ollen voimaan ennen kuin 
kaikki jäsenvaltiot ovat sopimuksen hyväk-
syneet. Kunkin jäsenvaltion hallituksen tulee 
ilmoittaa Euroopan unionin neuvoston pää-
sihteeristölle sopimuksen voimaan saattami-
seksi vaadittavien kansallisten menettelyjen 
päätökseen saattamisesta. Sopimus tulee 13 
artiklan 2 kohdan mukaan voimaan sitä päi-
vää seuraavan toisen kuukauden ensimmäi-
senä päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio on 
ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen edel-
lä kuvatulla tavalla. 

Sisäinen rahoitussopimus on artiklan 3 
kohdan mukaan voimassa yhtä kauan kuin 
muutetun Cotonoun sopimuksen I b liitteen 
mukainen monivuotinen rahoituskehys. Koh-
dassa määrätään myös, että sopimus on kui-
tenkin voimassa niin pitkään kuin on tarpeen 
kaikkien Cotonoun sopimuksen ja assosiaa-
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tiopäätöksen sekä monivuotisen rahoituske-
hyksen perusteella rahoitettujen toimien to-
teuttamisen kannalta. Tähän ei vaikuta 1 ar-
tiklan 4 kohdassa asetettu päivämäärätakaraja 
yhdeksännestä ja sitä edeltävistä EKR:ista 
rahoitetuista hankkeista vapautuvien varojen 
sitomiselle. 

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioi-
den hallitusten edustajien 17 päivänä heinä-
kuuta 2006 tekemän päätöksen nojalla sopi-
muksen tiettyjä määräyksiä sovelletaan kui-
tenkin väliaikaisesti mainitusta päätöksente-
kopäivästä lähtien sopimuksen voimaantu-
loon asti. Väliaikaisesti sovellettavia määrä-
yksiä ovat 1 artiklan 7 kohta yhdessä 8 ja 9 
artiklan kanssa siltä osin kuin neuvosto hy-
väksyy sisäistä sopimusta noudattaen Roma-
nian ja Bulgarian maksuosuuksia koskevan 
lopullisen aikataulun ja niiden äänten lopulli-
sen painotuksen sekä niiden EU:n liittymisen 
jälkeen sovellettavat uudet määräenemmistöä 
ja -vähemmistöä koskevat säännöt. Määräys-
ten väliaikainen soveltaminen on tarpeen, 
koska Bulgarian ja Romanian ennakoidaan 
liittyvän unioniin ennen kymmenennen 
EKR:n alkamista. Lisäksi väliaikaisesti so-
velletaan 10 artiklaa 8 ja 9 artiklaan liittyen 
täytäntöönpano- ja varainhoitoasetuksen an-
tamiseksi sekä EKR:n komitean ja investoin-
tikehyskomitean perustamiseksi. 

14 artikla. Todistusvoimaiset kielet. Artik-
lan mukaan sopimus on laadittu kaikilla 
EU:n virallisilla kielillä ja jokainen näistä 
teksteistä on yhtä todistusvoimainen. 
 
1.2. EU:n jäsenmaiden välisen sisäisen 

menettelytapasopimuksen muutosso-
pimus 

1 artikla. Artiklassa määrätään voimassa 
olevaan sisäiseen menettelytapasopimukseen 
tehtävistä muutoksista. Artiklan 1 kohdalla 
muutetaan voimassa olevan sopimuksen 3 ar-
tiklaa. Kyseisen artiklan mukaan neuvosto 
vahvistaa jäsenvaltioiden kannan Cotonoun 
sopimuksen 96 ja 97 artiklan täytäntöönpa-
nemisesta sisäisen sopimuksen liitteessä vah-
vistetun menettelyn mukaisesti silloin, kun 
kyseinen kanta koskee jäsenvaltioiden toimi-
valtaan kuuluvia asioita. Cotonoun sopimuk-
sen 96 artiklassa määrätään ihmisoikeuksiin 
sekä demokratian ja oikeusvaltion periaattee-

seen liittyvien sopimusvelvoitteiden rikkomi-
sesta seuraavista toimenpiteistä, 97 artiklassa 
puolestaan toimenpiteistä, joihin ryhdytään 
korruptiotapauksissa. Sisäisen menettelyta-
pasopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu menet-
tely mahdollistaa muun muassa sen, että sel-
laisissa rikkomustilanteissa, joihin ei ole saa-
vutettu ratkaisua kaikista pyrkimyksistä huo-
limatta, neuvosto määräenemmistöllä toteut-
taa Cotonoun sopimuksessa tarkoitettuja ai-
heellisia toimenpiteitä rikkomusten johdosta, 
kuten keskeyttää osittain sopimuksen sovel-
tamisen asianomaisen AKT-valtion osalta. 
Voimassa olevan sisäisen menettelytapaso-
pimuksen 3 artiklaa muutetaan nyt laajenta-
malla sen soveltamisala kattamaan myös 
muutetun Cotonoun sopimuksen uusi 11 b ar-
tikla, jossa määrätään joukkotuhoaseiden le-
viämisen estämistä koskevista velvoitteista 
sekä näiden velvoitteiden rikkomisesta seu-
raavista toimenpiteistä. Näin ollen neuvosto 
vahvistaa myös näiden 11 b artiklan mukais-
ten velvoitteiden rikkomiseen liittyvien toi-
menpiteiden osalta jäsenvaltioiden kannan si-
säisen menettelytapasopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti.  Sopimuksen 3 artiklan sovelta-
misalan laajentaminen vaikuttaa Suomen täy-
sivaltaisuuteen ja muutossopimuksen 1 artik-
lan 1 kohta kuuluu siten lainsäädännön alaan. 

Artiklan 2 kohdassa määrätään teknisestä 
muutoksesta, jonka mukaan sisäinen muutos-
sopimus laaditaan myös uusimpien EU:n jä-
senvaltioiden kielillä ja nämä sopimustekstit 
ovat yhtä todistusvoimaisia kuin muillakin 
EU:n virallisilla kielillä laaditut sopimusteks-
tit.  

Artiklan 3 kohdalla muutetaan sisäisen 
menettelytapasopimuksen liitettä, jossa mää-
rätään menettely, jolla neuvosto vahvistaa jä-
senvaltioiden kannan Cotonoun sopimuksen 
96 ja 97 artiklan ja edellä mainitun muutok-
sen jälkeen myös 11b artiklan mukaista neu-
vottelumenettelyä varten. Liitteen muutoksel-
la yhteisö ja sen jäsenmaat velvoitetaan käyt-
tämään kaikki poliittisen vuoropuhelun mah-
dollisuudet AKT-valtion kanssa muutetun 
Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti 
ennen kuin kumppanuussopimuksen 96 artik-
lan mukainen neuvottelumenettely aloitetaan. 
Tästä poikkeuksena ovat ainoastaan erityisen 
kiireelliset tapaukset. Muutos vastaa Co-
tonoun sopimukseen tehtyjä muutoksia. Co-
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tonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti 
käytävän poliittisen vuoropuhelun tulee liit-
teen mukaan olla Cotonoun sopimuksen VII 
liitteen 2 artiklassa esitettyjen yksityiskoh-
taisten sääntöjen mukaisesti järjestelmällistä 
ja määrämuotoista. Kansallisella, alueellisel-
la ja paikallisella tasolla käytävässä vuoro-
puhelussa, jossa yhteinen edustajakokous on 
mukana, sitä edustavat puheenjohtajina toi-
mivat henkilöt tai nimetty henkilö.  

2 artikla. Artiklassa määrätään muutosso-
pimuksen voimaantulosta. Sopimuksen voi-
maantulo edellyttää, että kukin jäsenvaltio 
hyväksyy sopimuksen valtiosääntönsä aset-
tamien vaatimusten mukaisesti. Kunkin jä-
senvaltion hallituksen on ilmoitettava neu-
voston pääsihteeristölle sopimuksen voi-
maantulon edellyttämien menettelyjen saat-
tamisesta päätökseen. Sisäisen menettelyta-
pasopimuksen muutossopimus tulee voimaan 
samaan aikaan kuin Cotonoun sopimuksen 
muuttamista koskeva sopimus, edellyttäen et-
tä kaikki jäsenmaat ovat siihen mennessä 
edellä kuvatulla tavalla hyväksyneet muutos-
sopimuksen ja ilmoittaneet siitä neuvoston 
pääsihteeristölle. Muutettu Cotonoun sopi-
mus tulee puolestaan voimaan kuukauden 
kuluessa siitä, kun EY, kaikki EU:n jäsenval-
tiot ja AKT-maista vähintään kaksi kolmas-
osaa ovat sopimuksen ratifioineet. 

Kuten edellä yleisperustelun jaksossa 1.1 
on todettu, muutettua Cotonoun sopimusta on 
sovellettu väliaikaisesti 25 päivästä kesäkuu-
ta 2005 lähtien, lukuun ottamatta tiettyjä uut-
ta rahoitusta koskevia määräyksiä. Sen vuok-
si neuvostossa kokoontuneiden EU:n jäsen-
valtioiden hallitusten edustajat päättivät Lu-
xemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006, et-
tä myös muutettua sisäistä menettelysopi-
musta sovelletaan väliaikaisesti. Väliaikainen 
soveltaminen alkoi takautuvasti 25 päivästä 
kesäkuuta 2005. Päätös on voimassa siihen 
saakka, kunnes muutettu EU:n sisäinen so-
pimus tulee edellä selostetulla tavalla voi-
maan. Koska sisäisen menettelytapasopimuk-
sen muutossopimus sisältää lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä, joiden väliaikai-
seen soveltamiseen tarvitaan Suomen osalta 
eduskunnan suostumus, Suomi antoi yhdessä 
Itävallan kanssa lausuman, jonka mukaan ne 
hyväksyvät väliaikaista soveltamista koske-
van päätöksen tekemisen, mutta soveltavat 

sopimusta väliaikaisesti vasta, kun niiden 
valtionsisäiset menettelyt sopimuksen hyväk-
symiseksi on saatettu päätökseen. Esitykses-
sä ehdotetaan sen vuoksi, että eduskunta an-
taisi suostumuksensa sisäisen menettelytapa-
sopimuksen muutossopimuksen väliaikaiseen 
soveltamiseen. Suomi ilmoittaisi tämän jäl-
keen lausumansa mukaisesti neuvoston pää-
sihteeristölle soveltavansa sopimusta väliai-
kaisesti. 
 
 
2.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 § Lain 1 § sisältää tavanomaisen blanket-
tilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan 
lailla ne sisäisen menettelytapasopimuksen 
muutossopimuksen määräykset, jotka kuulu-
vat lainsäädännön alaan. Lainsäädännön 
alaan kuuluvia määräyksiä selostetaan jäl-
jempänä eduskunnan suostumuksen tarpeelli-
suutta koskevassa jaksossa. 

2 § Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan val-
tioneuvoston asetuksella säädettävänä ajan-
kohtana samanaikaisesti kuin sisäisen menet-
telytapasopimuksen muutossopimus tulee 
voimaan. Perustuslakivaliokunnan tulkinta-
käytännön (PeVM 10/1998 vp, PeVL 
49/2001 vp.) mukaan valtioneuvoston toimi-
valtaa voidaan katsoa kuuluvan unionin toi-
mivaltaan muodollisesti kuulumattomat, mut-
ta unioniasioihin sisällöltään ja vaikutuksil-
taan rinnastettavat asiat. Tällaisia unioniasi-
oihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastet-
tavia asioita ovat sopimukset tai päätökset, 
jotka on tehty unionin tehtävien hoitamista 
varten tai unioniin liittyvän syyn vuoksi. Sel-
laiset sopimukset, jotka on tehty neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien kesken ovat pääsääntöisesti 
unionissa tehtäviin päätöksiin rinnastettavia. 
Voimaansaattamisasetuksen antaa siten ky-
seessä olevassa  tapauksessa perustuslain 93 
§:n 2 momentin nojalla valtioneuvosto. 

Lisäksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin erikseen sää-
tää lain väliaikaisesta soveltamisesta siihen 
saakka kunnes kunkin EU:n jäsenvaltion si-
säiset voimaansaattamistoimet on saatettu 
päätökseen ja sopimus tulee kansainvälisesti 
voimaan. 
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3.  Voimaantulo 

Sisäinen rahoitussopimus tulee voimaan 
sopimuksen 13 artiklan mukaisesti sitä päi-
vää seuraavan toisen kuukauden ensimmäi-
senä päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio il-
moittaa hyväksyneensä sopimuksen valtio-
sääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. 
Tällä hetkellä ainoastaan Slovakia on ilmoit-
tanut hyväksyneensä sopimuksen. Kuten 
edellä yleisperustelujen jaksossa 4 ja yksi-
tyiskohtaisten perustelujen jaksossa 1.1 on 
selostettu neuvostossa kokoontuneiden jä-
senvaltioiden hallitusten edustajat on kuiten-
kin päättäneet 17 päivänä heinäkuuta 2006 
eräiden sopimusmääräysten väliaikaisesta 
soveltamisesta päätöksentekopäivästä sopi-
muksen voimaantuloon saakka.  

Sisäisen menettelytapasopimuksen muu-
tossopimus tulee sopimuksen 2 artiklan mu-
kaan voimaan samaan aikaan kuin muutettu 
Cotonoun sopimus edellyttäen että kukin 
EU:n jäsenvaltio on hyväksynyt sopimuksen 
siihen mennessä valtiosääntönsä asettamien 
vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä kaksi 
jäsenvaltiota, Puola ja Slovakia, on hyväk-
synyt sisäisen menettelytapasopimuksen 
muutossopimuksen. Muutettu Cotonoun so-
pimus tulee puolestaan voimaan kuukauden 
kuluessa siitä, kun EY, kaikki EU:n jäsen-
valtiot ja AKT-maista vähintään kaksi kol-
masosaa ovat sopimuksen ratifioineet. Ku-
ten edellä on todettu, muutettua sisäistä me-
nettelysopimusta on kuitenkin sovellettu vä-
liaikaisesti 25 päivästä kesäkuuta 2005 al-
kaen. Koska sisäisen menettelytapasopi-
muksen muutossopimus sisältää lainsäädän-
nön alaan kuuluvia määräyksiä, joiden väli-
aikaiseen soveltamiseen tarvitaan Suomen 
osalta eduskunnan suostumus, Suomi jätti 
allekirjoittamisen yhteydessä lausuman, 
jonka mukaan se soveltaa sopimusta väliai-
kaisesti vasta, kun sen valtionsisäiset menet-
telyt sopimuksen hyväksymiseksi on saatet-
tu päätökseen. Esityksessä pyydetään edus-
kunnan suostumusta sopimuksen väliaikai-
selle soveltamiselle Suomen osalta. Suomi 
ilmoittaisi tämän jälkeen lausumansa mu-
kaisesti neuvoston pääsihteeristölle sovelta-
vansa sopimusta väliaikaisesti. 

Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan samana ajankohtana kuin si-

säisen menettelytapasopimuksen muutosso-
pimus tulee voimaan. 
 
 
4.  Eduskunnan suostumuksen 

tarpeel l isuus ja  käsit te lyjärjes-
tys  

4.1. Eduskunnan suostumuksen tarpeelli-
suus  

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 suostumuk-
sen. Muusta syystä eduskunnan hyväksymis-
tä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainvä-
liset velvoitteet (esimerkiksi PeVL 45/2000 
vp). Tällaisina velvoitteina on käytännössä 
pidetty lähinnä sellaisia määräyksiä, joissa 
valtiolle aiheutuu välittömiä menoja. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan määräys luetaan lainsäädännön alaan 
kuuluvaksi, jos määräys koskee jonkin perus-
tuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä 
tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee 
yksilön oikeuksia ja velvollisuuksien perus-
teita, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta 
on perustuslain mukaan säädettävä lailla tai 
jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
voimassa lain säännöksiä taikka siitä on 
Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan 
säädettävä lailla. Kansainvälisen velvoitteen 
määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan 
lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko 
määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suo-
messa lailla säädetyn säännöksen kanssa 
(PeVL 11 ja 12/2000 vp sekä PeVL 31 ja 
38/2001 vp.). 

Sisäisen rahoitussopimuksen 1 artiklan 2 
kohdan a) alakohdan mukaan Suomen mak-
suosuus vuosina 2008-2013 kymmenennen 
EKR:n varoista on 333,4254 miljoonaa eu-
roa. Sopimuksen 4 artiklassa määrätään jä-
senvaltioiden Euroopan investointipankille 
myöntämistä takauksista. Artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on sitouduttava suhteessa 
osuuksiinsa Euroopan investointipankin 
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merkitystä pääomasta toimimaan ehdoitta in-
vestointipankin takaajina kaikissa investoin-
tipankin Cotonoun sopimuksen johdosta te-
kemissä rahoitussitoumuksissa. Nämä mää-
räykset sitovat eduskunnan budjettivaltaa ja 
vaativat siten eduskunnan hyväksymisen. 

Sisäisen menettelytapasopimuksen muutos-
sopimuksella muutetaan voimassa olevan so-
pimuksen 3 artiklaa. Kyseisen artiklan mu-
kaan neuvosto vahvistaa jäsenvaltioiden kan-
nan Cotonoun sopimuksen 96 ja 97 artiklan 
täytäntöönpanemisesta sisäisen sopimuksen 
liitteessä vahvistetun menettelyn mukaisesti 
silloin, kun kyseinen kanta koskee jäsenval-
tioiden toimivaltaan kuuluvia asioita. Co-
tonoun sopimuksen 96 artiklassa määrätään 
ihmisoikeuksiin sekä demokratian ja oikeus-
valtion periaatteeseen liittyvien sopimusvel-
voitteiden rikkomisesta seuraavista toimenpi-
teistä, 97 artiklassa puolestaan toimenpiteis-
tä, joihin ryhdytään korruptiotapauksissa. Si-
säisen menettelytapasopimuksen 3 artiklassa 
tarkoitettu menettely mahdollistaa muun mu-
assa sen, että sellaisissa rikkomustilanteissa, 
joihin ei ole saavutettu ratkaisua kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta, neuvosto määrä-
enemmistöllä toteuttaa Cotonoun sopimuk-
sessa tarkoitettuja aiheellisia toimenpiteitä 
rikkomusten johdosta, kuten keskeyttää osit-
tain sopimuksen soveltamisen asianomaisen 
AKT-valtion osalta. Eduskunnan perustusla-
kivaliokunta katsoi Cotonoun sopimuksen ja 
sisäisen menettelytapasopimuksen hyväksy-
mistä koskevassa lausunnossaan (31/2001 
vp), että sisäisen menettelytapasopimuksen 3 
artikla kuuluu lainsäädännön alaan, koska on 
periaatteessa mahdollista, että artiklan mu-
kaisessa menettelyssä Suomi sidotaan osallis-
tumaan sanktioluonteisiin toimenpiteisiin jo-
takin AKT-valtiota vastaan ja panemaan toi-
menpiteitä täytäntöön omaan toimivaltaansa 
kuuluvilta osilta. Sopimuksen 3 artiklan mää-
räykset vaikuttavat siten perustuslakivalio-
kunnan mukaan Suomen täysivaltaisuuteen ja 
kuuluvat näin ollen lainsäädännön alaan. 

Sisäisen menettelytapasopimuksen muutos-
sopimuksen 1 artiklan 1 kohdalla laajenne-
taan nyt sopimuksen 3 artiklan sovelta-
misalaa kattamaan myös muutetun Cotonoun 
sopimuksen uusi 11 b artikla, jossa määrä-
tään joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä 
koskevista velvoitteista sekä näiden velvoit-

teiden rikkomisesta seuraavista toimenpiteis-
tä. Näin ollen neuvosto vahvistaa myös näi-
den 11 b artiklan mukaisten velvoitteiden 
rikkomiseen liittyvien toimenpiteiden osalta 
jäsenvaltioiden kannan sisäisen menettelyta-
pasopimuksen 3 artiklan mukaisesti. Muutos-
sopimuksen 1 artiklan 1 kohta, jolla sisäisen 
menettelytapasopimuksen 3 artiklan sovel-
tamisalaa laajennetaan, vaikuttaa Suomen 
täysivaltaisuuteen ja kuuluu siten lainsäädän-
nön alaan. 

Lisäksi esityksessä pyydetään eduskunnan 
suostumusta sisäisen menettelytapasopimuk-
sen muutossopimuksen väliaikaiseen sovel-
tamiseen. Väliaikainen soveltaminen jatkuisi 
sopimuksen kansainväliseen voimaantuloon 
asti. Suostumuksen pyytämistä pidetään tar-
peellisena, koska väliaikainen soveltaminen 
vaikuttaa siihen ajankohtaan, mistä alkaen 
sopimuksen soveltaminen Suomessa aloite-
taan. 
 
4.2. Käsittelyjärjestys 

Sisäinen rahoitussopimus ja sisäisen me-
nettelytapasopimuksen muutossopimus eivät 
sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustus-
lakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla. Sisäinen ra-
hoitussopimus ja sisäisen menettelytapaso-
pimuksen muutossopimus voidaan hallituk-
sen käsityksen mukaan siten hyväksyä äänten 
enemmistöllä ja ehdotus sisäisen menettely-
sopimuksen muutossopimuksen voimansaat-
tamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 
 

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

 
että Eduskunta hyväksyisi Brysselis-

sä 17 päivänä heinäkuuta 2006 teh-
dyn neuvostossa kokoontuneiden jä-
senvaltioiden hallitusten edustajien 
sisäisen sopimuksen, vuosia 2008-
2013 koskevaan monivuotiseen rahoi-
tuskehykseen perustuvan yhteisön 
avun rahoituksesta Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jä-
senten sekä Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen mukaisesti sekä rahoitus-
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tuen myöntämisestä EY:n perustamis-
sopimuksen neljännessä osassa tar-
koitetuille merentakaisille maille ja 
alueille; 

että Eduskunta hyväksyisi Luxem-
burgissa 10 päivänä huhtikuuta 2006 
tehdyn neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 
sisäisen sopimuksen Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jä-
senten sekä Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden välisen kumppanuus-
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi to-

teutettavista toimenpiteistä ja nouda-
tettavista menettelyistä 18 päivänä 
syyskuuta 2000  tehdyn sisäisen sopi-
muksen muuttamisesta ;ja 

että Eduskunta antaisi suostumuk-
sensa viimeksi mainitun sopimuksen 
väliaikaiseen soveltamiseen. 

 
Koska sisäisen menettelytapasopimuksen 

muuttamista koskeva sopimus sisältää mää-
räyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, 
annetaan samalla eduskunnan hyväksyttä-
väksi seuraava lakiehdotus: 
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       Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta 

tehdyn sisäisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamises-
ta ja sopimuksen soveltamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Luxemburgissa 10 päivänä huhtikuuta 

2006 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden 
hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen, 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden 
ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuusso-
pimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutetta-
vista toimenpiteistä ja noudatettavista menet-
telyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn si-

säisen sopimuksen muuttamisesta, lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat laki-
na voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin 
sitoutunut. 

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään val-

tioneuvoston asetuksella 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-

tää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopi-
muksen kansainvälistä voimaantuloa. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki 
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(Sopimustekstit) 

 
NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN 

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN 
 

SISÄINEN SOPIMUS, 
 

VUOSIA 2008–2013 KOSKEVAAN 
MONIVUOTISEEN RAHOITUSKEHYKSEEN PERUSTUVAN 

YHTEISÖN AVUN RAHOITUKSESTA 
AKT-EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI SEKÄ 

RAHOITUSTUEN MYÖNTÄMISESTÄ 
EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN NELJÄNNESSÄ OSASSA TARKOITETUILLE 

MERENTAKAISILLE MAILLE JA ALUEILLE 
 

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN 
HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka 
 
OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 
 
OVAT KUULLEET komissiota, 
 
OVAT KUULLEET Euroopan Investointipankkia, 
 
SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA: 
 

1) Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valti-
oiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhtei-
sön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 
23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun 
kumppanuussopimuksen1, jäljempänä 'AKT–
EY-kumppanuussopimus', liitteessä I a ole-
vassa 3 kohdassa todetaan, että ”monivuoti-
seen rahoituskehykseen tai siihen liittyviin 
sopimuksen osiin tarvittavista muutoksista 
päättää tämän sopimuksen 95 artiklasta poi-
keten ministerineuvosto". 

2) Port Moresbyssa, Papua-Uudessa-
Guineassa 1 ja 2 päivänä kesäkuuta 2006 ko-
koontunut AKT–EY-ministerineuvosto hy-
väksyi AKT–EY-kumppanuussopimukseen 
lisättävän liitteen I b, jossa vahvistetaan 
AKT-valtioille AKT–EY-kumppanuus-sopi-
muksen perusteella ja vuosia 2008–2013 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen  
 
——— 
1
 EYVL L 317, 15.12.2000, s.3, sopimus sellai-

sena kuin se on muutettuna Luxemburgissa  25 
päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopi-
muksella (EUVL L 287, 28.10.2005 s.4) 

mukaisesti annettavan yhteisön avun koko-
naismääräksi 21 966 miljoonaa euroa. Nämä 
varat myönnetään jäsenvaltioiden rahoitta-
masta kymmenennestä Euroopan kehitysra-
hastosta, jäljempänä 'kymmenes EKR'. 

3) Merentakaisten maiden ja alueiden asso-
siaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä 
marraskuuta 2001 tehtyä neuvoston päätöstä 
2001/822/EY2, jäljempänä 'assosiaatiopää-
tös', sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2011. 
Mainittuun päivään mennessä olisi tehtävä 
uusi päätös EY:n perustamissopimuksen 187 
artiklan perusteella. Neuvoston olisi vahvis-
tettava yksimielisesti 31 päivään joulukuuta 
2007 mennessä komission ehdotuksesta, että 
perustamissopimuksen neljännessä osassa 
tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueil-
le myönnetään 286 miljoonaa euroa rahoitus-
tukea kymmenennestä EKR:sta vuosina 
2008–2013. 
 
 
 
——— 
2 EYVL L 314, 30.11.2001, s.1 
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4) Määräajan vahvistamisesta yhdeksännen 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen si-
tomiselle toukokuun 30 päivänä 2005 teh-
dyssä neuvoston päätöksessä 2005/446/EY3 
vahvistetaan 31 päivä joulukuuta 2007 päi-
vämääräksi, jonka jälkeen komission hallin-
noimia yhdeksännen EKR:n varoja, Euroo-
pan investointipankin, jäljempänä 'investoin-
tipankki', hallinnoimia korkotukia ja näistä 
määrärahoista kertyviä korkotuloja ei enää 
voida sitoa. Tätä päivämäärää voidaan tarvit-
taessa tarkistaa. 

5) AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja 
assosiaatiopäätöksen täytäntöön panemiseksi 
olisi perustettava kymmenes EKR ja vahvis-
tettava sen varojen jakamista ja jäsenvaltioi-
den maksuosuuksia koskeva menettely. 

6) Euroopan unionin rahoituksen ja varojen 
kaikkia näkökohtia olisi tarkasteltava komis-
sion kaudella 2008–2009 esittämän kerto-
muksen pohjalta. 

7) Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioi-
den hallitusten edustajat ovat sopineet, että 
kymmenennestä EKR:sta varataan 430 mil-
joonaa euroa komissiolle EKR:n ohjelma-
suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvia tu-
kimenoja varten. 

8) Rahoitusyhteistyön hallinnointia koske-
vat säännöt olisi vahvistettava. 

9) Neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioi-
den hallitusten edustajat hyväksyivät 12 päi-
vänä syyskuuta 2000 sisäisen sopimuksen 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen rahoitus-
pöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoi-
tuksesta ja hoidosta sekä taloudellisen avun 
jakamisesta EY:n perustamissopimuksen nel-
jännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille 
maille ja alueille, jäljempänä 'yhdeksättä 
EKR:ä koskeva sopimus'4. 

10) Komission yhteyteen olisi perustettava 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajista koos-
tuva komitea, jäljempänä ’EKR:n komitea’, 
ja investointipankin yhteyteen olisi perustet-
tava vastaavanlainen komitea. Olisi yhden-
mukaistettava toimet, joita komissio ja inves-
tointipankki toteuttavat AKT–EY-kumppa-
nuussopimuksen ja assosiaatiopäätöksen vas-
taavien säännösten soveltamiseksi. 

 
——— 
3 EUVL L 156, 18.6.2005, s.19 
4 EYVL L 317, 15.12.2000, s.355 

11) Bulgarian ja Romanian ennakoidaan 
olevan liittyneitä Euroopan unioniin 1 päi-
vään tammikuuta 2008 mennessä ja liittyvän 
AKT–EY-kumppanuussopimukseen sekä tä-
hän sisäiseen sopimukseen Bulgarian ja Ro-
manian liittymissopimuksesta ja siihen liite-
tystä pöytäkirjasta johtuvien sitoutumistensa 
mukaisesti. 

12) Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajat sitoutui-
vat päätelmissään kehityksen vauhdittamises-
ta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi 24 
päivänä toukokuuta 2005 Pariisissa 2 päivänä 
maaliskuuta 2005 pidetyssä korkean tason 
foorumissa hyväksytyn taloudellisen yhteis-
työn ja kehityksen järjestön (OECD) avun tu-
loksellisuutta koskevan Pariisin julistuksen 
ajallaan tapahtuvaan täytäntöönpanoon ja 
seurantaan. 

13) Olisi palautettava mieleen edellä maini-
tuissa päätelmissä tarkoitetut virallisen kehi-
tysavun ODA:n määrän tavoitteet. Ilmoitta-
essaan EKR:n menoista jäsenvaltioille ja 
OECD:n kehitysapukomitealle (DAC) ko-
mission olisi erotettava toisistaan virallisen 
kehitysavun ja muun kuin virallisen kehitys-
avun mukaiset toimet. 

14) Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet 
hallitusten ja jäsenvaltioiden edustajat, Eu-
roopan parlamentti sekä komissio hyväksyi-
vät 22 päivänä joulukuuta 2005 yhteisen jul-
kilausuman Euroopan unionin kehityspolitii-
kasta: Eurooppalainen konsensus5. 

15) EKR:n olisi tuettava edelleen ensisijai-
sesti vähiten kehittyneitä ja muita alhaisen 
tulotason maita. 

16) Neuvosto hyväksyi 11 päivänä huhti-
kuuta 2006 periaatteen tukea Afrikan rauhan-
rahastoa AKT-valtioiden välisen yhteistyön 
varoilla 300 miljoonalla eurolla aluksi vuosi-
na 2008–2010. Kolmantena vuonna toteute-
taan perusteellinen arviointi, jossa tarkiste-
taan periaatteen soveltamissäännöt sekä vaih-
toehtoisten tulevien rahoituslähteiden mah-
dollisuudet, mukaan lukien rahoitus YUTP:n 
nojalla. 

 
 
 
 

——— 
5 EUVL C 46, 24.2.2006, s.1 
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OVAT SOPINEET SEURAAVISTA  
MÄÄRÄYKSISTÄ: 

 
1 LUKU 

RAHOITUSVARAT 

1 ARTIKLA 

Kymmenennen EKR:n varat 

1. Jäsenvaltiot perustavat kymmenennen 
Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä 'kym-
menes EKR'. 

2. Kymmenes EKR muodostuu seuraavista 
varoista: 

a) Enintään 22 682 miljoonan euron määrä, 
joka koostuu jäsenvaltioiden maksuosuuksis-
ta seuraavasti: 

 
Jäsenvaltio Jakoperuste Osuus 
   (euroa) 
Belgia 3,53 800 674 600 
Bulgaria* 0,14 31 754 800 
Tshekki 0,51 115 678 200 
Tanska 2,00 453 64000 
Saksa 20,50 4 649 810 000 
Viro 0,05 11 341 000 
Kreikka 1,47 333 425 400 
Espanja 7,85 1 780 537 000 
Ranska 19,55 4 434 331 000 
Irlanti 0,91 206 406 200 
Italia 12,86 2 916 905 200 
Kypros 0,09 20 413 800 
Latvia 0,07 15 877 400 
Liettua 0,12 27 218 400 
Luxemburg 0,27 61 241 400 
Unkari 0,55 124 751 000 
Malta 0,03 6 804 600 
Alankomaat 4,85 1 100 077 000 
Itävalta 2,41 546 636 200 
Puola 1,30 294 866 000 
Portugali 1,15 260 843 000 
Romania* 0,37 83 923 400 
Slovenia 0,18 40 827 600 
Slovakia 0,21 47 632 200 
Suomi 1,47 333 425 400 
Ruotsi 2,74 621 486 800 
Yhdistynyt 14,82 3 361 472 400 
kuningaskunta 
Yhteensä  22 682 000 000 
* arvio 

Tämä 22 682 miljoonan euron määrä on 
käytettävissä monivuotisen rahoituskehyksen 
voimaantulosta lukien, ja se jaetaan seuraa-
vasti: 

i) 21 966 miljoonaa euroa AKT-valtioiden 
ryhmälle; 

ii) 286 miljoonaa euroa merentakaisille 
maille ja alueille; 

iii) 430 miljoonaa euroa komissiolle 6 ar-
tiklassa tarkoitettuihin tukimenoihin, joita 
komissiolle aiheutuu EKR:n ohjelmasuunnit-
telusta ja toteutuksesta. 

b) AKT–EY-kumppanuussopimuksen liit-
teessä I ja assosiaatiopäätöksen liitteessä II A 
tarkoitettuihin, yhdeksännessä EKR:ssa asso-
siaatiopäätöksen liitteessä II C vahvistetun 
investointikehyksen, jäljempänä 'investointi-
kehys', rahoittamiseen osoitettuihin varoihin 
ei vaikuta päätös 2005/446/EY päivämääräs-
tä, jonka jälkeen yhdeksännen EKR:n varoja 
ei enää voida sitoa. Nämä varat siirretään 
kymmenenteen EKR:oon ja niitä hallinnoi-
daan kymmenennen EKR:n toteuttamista 
koskevien järjestelyjen mukaisesti AKT–EY-
kumppanuussopimukseen perustuvan vuosia 
2008–2013 koskevan monivuotisen rahoitus-
kehyksen voimaantulopäivästä sekä niiden 
neuvoston päätösten voimaantulopäivästä, 
jotka koskevat merentakaisille maille ja alu-
eille vuosina 2008–2013 myönnettävää ra-
hoitustukea. 

3. Yhdeksännestä EKR:sta ja edellisistä 
EKR:ista myönnetyistä varoista käyttämättä 
jääneitä määriä ei enää sidota 31 päivän joulu-
kuuta 2007 jälkeen tai sen päivän jälkeen, jona 
vuosia 2008–2013 koskeva monivuotinen ra-
hoituskehys on tullut voimaan, jos tämä päi-
vämäärä on myöhäisempi, lukuun ottamatta 
kyseisen voimaantulopäivän jälkeen vapautu-
via käyttämättä jääneitä määriä tai varoja, jotka 
ovat jäljellä yhdeksättä EKR:a edeltäviin rahas-
toihin kuuluvasta maatalouden perustuotteiden 
vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Sta-
bex), ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
varoja. Ne edellä tarkoitetut varat, jotka mah-
dollisesti sidotaan 31 päivän joulukuuta 2007 
jälkeen tämän sopimuksen voimaantuloon 
saakka, käytetään yksinomaan EU:n hallinnon 
toiminnan varmistamiseksi sekä käynnissä ole-
viin hankkeisiin liittyvien juoksevien kustan-
nusten kattamiseksi, kunnes kymmenes EKR 
tulee voimaan. 
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4. Yhdeksännestä EKR:sta tai edellisistä 
EKR:ista rahoitetuista hankkeista 31 päivän 
joulukuuta 2007 jälkeen vapautuvia varoja ei 
enää sidota, ellei neuvosto komission aloit-
teesta yksimielisesti päätä toisin, lukuun ot-
tamatta kyseisen voimaantulopäivän jälkeen 
vapautuvia varoja, jotka ovat jäljellä yhdek-
sättä EKR:a edeltäviin rahastoihin kuuluvasta 
maatalouden perustuotteiden vientitulojen 
vakauttamisjärjestelmästä (Stabex) ja jotka 
siirretään automaattisesti vastaaviin 2 artik-
lan a kohdan i alakohdassa ja 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin maaohjelmiin, ja 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuja varoja. 

5. Kymmenennen EKR:n varat on kokonai-
suudessaan tarkoitettu 1 päivän tammikuuta 
2008 ja 31 päivänä joulukuuta 2013 välistä 
ajanjaksoa varten. Kymmenennen EKR:n va-
roja ei enää sidota 31 päivän joulukuuta 2013 
jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti komis-
sion ehdotuksesta toisin päätä. 

6. Edellisistä EKR:ista tehtyjen sitoumus-
ten mukaisesti rahoitetuista toimista saatavat 
korkotulot ja AKT–EY-kumppanuussopi-
muksen liitteessä IV olevan 37 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettujen valtuutettujen maksa-
jien huostaan Eurooppaan talletettujen ja 
komission hallinnoimien kymmenennen 
EKR:n varojen korkotulot merkitään yhdelle 
tai useammalle komission nimissä avatulle ti-
lille ja käytetään 6 artiklan ehtojen mukaises-
ti. Investointipankin hallinnoimista kymme-
nennen EKR:n varoista saatavien korkotulo-
jen käyttö määritellään 10 artiklan 2 kohdas-
sa tarkoitetussa varainhoitoasetuksessa. 

7. Jos Euroopan unioniin liittyy uusi valtio, 
2 kohdan a alakohdassa esitettyä mak-
suosuuksien jakoa muutetaan komission eh-
dotuksesta neuvoston yksimielisellä päätök-
sellä. 

8. Varojen määriä voidaan mukauttaa neu-
voston yksimielisellä päätöksellä AKT–EY-
kumppanuussopimuksen 62 artiklan 2 koh-
dan mukaisesti. 

9. Jäsenvaltiot voivat tarjota komissiolle tai 
investointipankille vapaaehtoisesti varoja 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen tavoittei-
den tukemiseksi, tämän kuitenkaan vaikut-
tamatta 8 artiklassa määrättyihin päätöksen-
tekosääntöihin ja -menettelyihin. Jäsenvaltiot 
voivat myös rahoittaa yhdessä hankkeita tai 
ohjelmia, esimerkiksi komission tai inves-

tointipankin hallinnoimien erityisten aloittei-
den yhteydessä. AKT:n omistajuus näissä 
aloitteissa on taattava kansallisella tasolla. 

Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetussa täy-
täntöönpano- ja varainhoitoasetuksessa on ol-
tava tarpeelliset säännökset EKR:sta myön-
nettävästä yhteisrahoituksesta sekä jäsenval-
tioiden toteuttamista yhteisrahoitustoimista. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvostolle 
ennakolta vapaaehtoisista maksuosuuksis-
taan. 

10. Neuvosto suorittaa AKT–EY-kumppa-
nuussopimuksen rahoituspöytäkirjan 7 koh-
dan mukaisesti yhdessä AKT-valtioiden 
kanssa tulosten arvioinnin, jossa arvioidaan 
sitoumusten ja maksujen toteutumisastetta 
sekä annetun avun tuloksia ja vaikutusta. Ar-
viointi tehdään komission vuonna 2010 val-
misteleman ehdotuksen pohjalta. Tulosten 
arviointia käytetään tehtäessä päätös rahoi-
tusyhteistyöhön tarvittavasta määrästä vuo-
den 2013 jälkeen. 

 
2 ARTIKLA 

AKT-valtioille osoitetut varat 

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i 
alakohdassa tarkoitettu 21 966 miljoonan eu-
ron määrä jaetaan eri yhteistyövälineiden 
kesken seuraavasti: 

a) Maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien 
rahoittamiseen 17 766 miljoonaa euroa. Näis-
tä määrärahoista rahoitetaan: 

i) AKT-valtioiden maaohjelmia AKT–EY-
kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 
1–5 artiklan mukaisesti; 

ii) AKT-valtioiden alueellista ja alueiden-
välistä yhteistyötä ja yhdentymistä tukevia 
alueohjelmia AKT–EY-kumppanuussopi-
muksen liitteessä IV olevan 6–11 artiklan, 13 
artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti. 

b) 2 700 miljoonaa euroa monien tai kaik-
kien AKT-valtioiden keskinäisen ja aluei-
denvälisen yhteistyön rahoittamiseen täytän-
töönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä 
IV olevan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan 
sekä 14 artiklan mukaisesti. Tähän määrära-
haan sisältyy rakennetuki yhteisille toimieli-
mille eli AKT–EY-kumppanuussopimuksen 
liitteessä III tarkoitetuille ja siinä vahvistettu-
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jen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti val-
votuille yritystoiminnan kehittämiskeskuk-
selle (YKK) ja maatalouden ja maaseudun 
yhteistyön tekniselle keskukselle sekä AKT–
EY-kumppanuussopimuksen 17 artiklassa 
tarkoitetulle yhteiselle edustajakokoukselle. 
Näistä määrärahoista rahoitetaan myös 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen 1 pöytä-
kirjan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun AKT-
valtioiden sihteeristön toimintakuluja. 

c) Osa a ja b alakohdassa tarkoitetuista va-
roista voidaan käyttää ulkoisiin kriiseihin ja 
ennakoimattomiin tarpeisiin vastaamiseen eli 
tapauksen mukaan muun muassa täydentä-
vään lyhytaikaiseen humanitaariseen apuun 
ja hätäapuun, ellei tällaista tukea voida ra-
hoittaa yhteisön talousarviosta tai vientitulo-
jen lyhytaikaisten vaihteluiden haittavaiku-
tusten lieventämiseen. 

d) 1 500 miljoonaa euroa investointipankil-
le investointikehyksen rahoittamiseen rahoi-
tusehtoja koskevassa AKT–EY-kumppanuus-
sopimuksen liitteessä II esitettyjen ehtojen ja 
edellytysten mukaisesti; tähän määrään sisäl-
tyy 1 100 miljoonan euron lisärahoitusosuus 
investointikehykseen, jota hallinnoidaan uu-
distuvana rahastona, ja 400 miljoonaa euroa 
avustuksina AKT–EY-kumppanuus-
sopimuksen liitteessä II olevassa 2 ja 4 artik-
lassa tarkoitettujen korkotukien rahoittami-
seen kymmenennen EKR:n keston ajan. 

 
3 ARTIKLA 

Merentakaisille maille ja alueille osoitetut 
varat 

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitettu 286 miljoonan euron 
määrä jaetaan assosiaatiopäätöksen muutta-
misesta ennen 31 päivää joulukuuta 2007 
tehtävän, perustamissopimuksen 187 artiklan 
mukaisen neuvoston päätöksen mukaisesti. 
Tästä määrästä 256 miljoonaa euroa käyte-
tään maaohjelmien ja alueohjelmien rahoit-
tamiseen ja 30 miljoonaa euroa jaetaan inves-
tointipankille investointikehyksen rahoitta-
miseen assosiaatiopäätöksen mukaisesti. 

2. Jos jokin merentakaisista maista tai alu-
eista itsenäistyy ja liittyy AKT–EY-
kumppanuussopimukseen, 1 kohdassa mai-
nittua määrää alennetaan ja 2 artiklan a ala-

kohdan i alakohdassa tarkoitettuja määriä 
vastaavasti korotetaan neuvoston komission 
ehdotuksesta tekemällä yksimielisellä pää-
töksellä. 

 
4 ARTIKLA 

Investointipankin omista varoista myönnettä-
vät lainat 

1. Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun määrään, joka on yhdeksännes-
sä EKR:ssa osoitettu investointikehyksen ra-
hoittamiseen, ja 2 artiklan d alakohdassa tar-
koitettuun määrään lisätään ohjeellinen enin-
tään 2 030 miljoonan euron määrä investoin-
tipankin omista varoistaan myöntäminä lai-
noina. Näistä varoista jaetaan enintään 2 000 
miljoonaa euroa AKT–EY-kumppanuus-
sopimuksen liitteessä II määrättyihin tarkoi-
tuksiin ja enintään 30 miljoonaa euroa asso-
siaatiopäätöksen mukaisiin tarkoituksiin in-
vestointipankin perussäännössä esitetyin eh-
doin ja AKT–EY-kumppanuussopimuksen 
liitteessä II sekä assosiaatiopäätöksessä vah-
vistettujen investointirahoituksen ehtoja kos-
kevien määräysten mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on sitouduttava suhtees-
sa osuuksiinsa investointipankin merkitystä 
pääomasta toimimaan ehdoitta investointi-
pankin takaajina kaikissa rahoitussitoumuk-
sissa, jotka johtuvat investointipankin omista 
varoistaan rahoittamia lainoja koskevista, 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä 
II olevan 1 artiklan ja assosiaatiopäätöksen 
vastaavien säännösten mukaisista sopimuk-
sista lainanottajien kanssa. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu takaus on 
enintään 75 prosenttia investointipankin 
kaikkien lainasopimusten perusteella avaa-
mista luotoista, mutta se kattaa kaikki riskit. 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvalti-
oiden sitoumukset vahvistetaan kunkin jä-
senvaltion ja investointipankin välisissä ta-
kaussopimuksissa. 

 
5 ARTIKLA 

Investointipankin hallinnoimat toimet 

1. AKT-valtioille, merentakaisille maille ja 
alueille sekä Ranskan merentakaisille depar-
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tementeille myönnetyistä erityislainoista in-
vestointipankille suoritetut maksut sekä ris-
kipääomatoimien tuotot ja tulot, jotka liitty-
vät yhdeksättä EKR:oa edeltäviin EKR:ihin, 
palautetaan jäsenvaltioille suhteessa niiden 
osuuksiin asianomaisessa EKR:ssa, jollei 
neuvosto päätä yksimielisesti komission eh-
dotuksesta rahastoida varoja tai jakaa niitä 
muihin tarkoituksiin. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lainojen 
ja toimien hallinnoinnista investointipankille 
maksettavat välityspalkkiot vähennetään jä-
senvaltioille palautettavista määristä etukä-
teen. 

3. Tulot ja tuotot, jotka investointipankki 
saa yhdeksännen ja kymmenennen EKR:n 
investointikehyksen puitteissa suorittamis-
taan toimista, käytetään kyseisen kehyksen 
muihin toimiin AKT–EY-kumppanuus-
sopimuksen liitteessä II olevan 3 artiklan 
määräysten mukaisesti sen jälkeen, kun niistä 
on vähennetty investointikehykseen liittyvät 
poikkeukselliset menot ja velat. 

4. Investointipankki saa 3 kohdassa tarkoi-
tettujen investointikehyksen toimien hallin-
noimisesta täyden korvauksen AKT–EY-
kumppanuussopimuksen liitteessä II olevan 3 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

 
 

6 ARTIKLA 

EKR:oon liittyviin tukimenoihin varatut varat 

1. EKR:n varoilla katetaan tukitoimien kus-
tannukset. Edellä 1 artiklan 2 kohdan a ala-
kohdan iii alakohdassa ja 1 artiklan 5 koh-
dassa tarkoitetuilla tukitoimiin varatuilla va-
roilla katetaan EKR:n ohjelmasuunnittelusta 
ja toteutuksesta aiheutuvat kustannukset, jot-
ka eivät välttämättä sisälly 10 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetussa täytäntöönpanoasetukses-
sa tarkoitettuihin strategia-asiakirjoihin ja 
monivuotisiin maaohjelmiin. 

2. Tukitoimiin varattuja varoja voidaan 
käyttää: 

a) komission hallinnoimia EKR-varoja 
koskevan ohjelmasuunnittelun ja sen toteu-
tuksen kannalta välttämättömistä valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, kirjanpito-, tilintarkas-
tus- ja arviointitoimista aiheutuviin menoi-
hin, 

b) näiden tavoitteiden saavuttamiseen esi-
merkiksi kehitysyhteistyöalan tutkimustoi-
minnan, selvitysten, kokousten, tiedotuksen, 
valistuksen, koulutuksen ja julkaisutoimin-
nan avulla, ja 

c) tietojenvaihdon edellyttämiin tietolii-
kenneverkkoihin ja kaikkiin muihin hallin-
nollisesta tai teknisestä avusta johtuviin me-
noihin, joita komissiolle saattaa aiheutua 
EKR:n hallinnoinnista. 

Varoja käytetään lisäksi sekä komission 
päätoimipaikassa että lähetystöissä niihin 
hallinnollisiin tukitehtäviin, jotka ovat tar-
peen AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja 
assosiaatiopäätöksen nojalla rahoitettujen 
toimien hallinnoinnissa. 

Näitä varoja ei pidä käyttää Euroopan yh-
teisöjen hallinnon perustehtäviin, kuten ko-
mission pysyvän henkilöstön rahoittamiseen. 

 
 
 

II LUKU 

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LOPPUMÄÄ-
RÄYKSET 

7 ARTIKLA 

Rahoitusosuudet kymmenenteen EKR:oon 

1. Komissio laatii ja toimittaa neuvostolle 
vuosittain ennen lokakuun 15 päivää selos-
tuksen sitoumuksista, maksuista sekä kulu-
van ja kahden seuraavan varainhoitovuoden 
aikana esitettävien maksuosuuksia koskevien 
pyyntöjen vuotuisista määristä ottaen huomi-
oon investointikehyksen hallinnointia ja toi-
mia koskevat investointipankin ennusteet. 
Nämä määrät perustuvat tosiasiallisiin val-
miuksiin maksaa ehdotetun tasoiset varat. 

2. Neuvosto päättää komission ehdotukses-
ta 8 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
maksuosuuksien vuotuisista enimmäismää-
ristä komission ehdotusta seuraavan toisen 
varainhoitovuoden osalta (n+2) ja edellisenä 
vuonna päätettyjen enimmäismäärien rajoissa 
maksuosuuksina pyydettävästä vuotuisesta 
määrästä komission ehdotusta seuraavan en-
simmäisen varainhoitovuoden osalta (n+1) 
yksilöiden samalla komissiolle ja investointi-
pankille kuuluvan osan. 
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3. Jos 2 kohdan mukaisesti vahvistetut 
maksuosuudet eivät vastaa EKR:n todellisia 
tarpeita asianomaisen varainhoitovuoden ai-
kana, komissio tekee neuvostolle ehdotuksia 
maksuosuuksien muuttamisesta 2 kohdassa 
tarkoitettujen enimmäismäärien rajoissa, ja 
neuvosto päättää asiasta 8 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä. 

4. Maksuosuuksia koskevat pyynnöt eivät 
saa ylittää 2 kohdassa tarkoitettuja enim-
mäismääriä eikä enimmäismääriä saa korot-
taa paitsi, jos neuvosto 8 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä niin päättää erityistarpei-
ta aiheuttavissa tapauksissa, jotka johtuvat 
poikkeuksellisista tai ennakoimattomista olo-
suhteista, esimerkiksi kriisien jälkeisistä ti-
lanteista. Tällaisessa tapauksessa komissio ja 
neuvosto varmistavat, että maksuosuudet 
vastaavat ennakoituja maksuja. 

5. Komissio esittää neuvostolle vuosittain 
ennen lokakuun 15 päivää investointipankin 
ennusteet huomioon ottaen arvionsa si-
toumuksista, maksuista ja rahoitusosuuksista 
kultakin kolmelta vuodelta, jotka seuraavat 1 
kohdassa tarkoitettuja vuosia. 

6. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan b ala-
kohdan ja 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
edellisistä EKR:ista kymmenenteen 
EKR:oon siirrettyjen varojen osalta kunkin 
jäsenvaltion rahoitusosuudet lasketaan suh-
teessa kunkin jäsenvaltion maksuosuuteen 
kyseisessä EKR:ssa. 

Yhdeksännen EKR:n varojen ja edellisten 
EKR:jen sellaisten varojen, joita ei ole siir-
retty kymmenenteen EKR:oon, vaikutus 
kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin laske-
taan suhteessa kunkin jäsenvaltion osuuteen 
yhdeksännessä EKR:ssa. 

7. Yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioi-
den rahoitusosuuksien maksamisesta anne-
taan 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa va-
rainhoitoasetuksessa. 

 
8 ARTIKLA 

Euroopan kehitysrahaston komitea 

1. Komissioon perustetaan komission hal-
linnoimien kymmenennen 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 sihteeristötehtävistä. 
Investointipankin edustaja osallistuu komite-
an työskentelyyn. 

2. Jäsenvaltioiden äänet painotetaan EKR:n 
komiteassa seuraavasti: 

 
Jäsenmaa Äänimäärä EU-27 
Belgia 35 
Bulgaria* [1] 
Tshekki 5 
Tanska 20 
Saksa 205 
Viro 1 
Kreikka 15 
Espanja 79 
Ranska 196 
Irlanti 9 
Italia 129 
Kypros 1 
Latvia 1 
Liettua 1 
Luxemburg 3 
Unkari 6 
Malta 1 
Alankomaat 49 
Itävalta 24 
Puola 13 
Portugali 12 
Romania* [4] 
Slovenia 2 
Slovakia 2 
Suomi 15 
Ruotsi 27 
Yhdistynyt  148 
kuningaskunta 
Yhteensä EU-25 999 
Yhteensä EU-27* [1004] 
 
* Arvioitu äänimäärä. 
 
 
3. EKR:n komitea tekee päätöksensä sellai-

sella 720 äänen määräenemmistöllä kaikki-
aan 999 äänestä, joka edustaa vähintään 13:a 
asian puolesta äänestävää jäsenvaltiota. Mää-
rävähemmistö muodostuu 280 äänestä. 

4. Jos uusi valtio liittyisi Euroopan unio-
niin, edellä 2 kohdassa määrättyä äänten pai-
notusta ja 3 kohdassa tarkoitettua määrä-
enemmistöä muutetaan neuvoston yksimieli-
sellä päätöksellä. 
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5. Neuvosto vahvistaa yksimielisesti 
EKR:n komitean työjärjestyksen. 

 
 

9 ARTIKLA 

Investointikehyskomitea 

1. Investointipankin alaisuuteen peruste-
taan komitea, jäljempänä 'investointikehys-
komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajista ja komission edustajas-
ta. Investointipankki huolehtii komitean sih-
teeristöstä ja tukipalveluista. Investointike-
hyskomitean jäsenet valitsevat keskuudes-
taan komitean puheenjohtajan. 

2. Neuvosto vahvistaa yksimielisesti inves-
tointikehyskomitean työjärjestyksen. 

3. Investointikehyskomitea tekee päätök-
sensä määräenemmistöllä 8 artiklan 2 ja 3 
kohdassa määrätyllä tavalla. 

 
 

10 ARTIKLA 

Täytäntöönpanosäännökset 

1. Kaikki yhdeksännestä EKR:sta tehdyn 
sisäisen sopimuksen 14–30 artiklan asiaan-
kuuluvat määräykset jäävät voimaan, kunnes 
neuvosto tekee yksimielisesti päätöksen 
kymmenettä EKR:oa koskevasta täytäntöön-
panoasetuksesta, sanotun kuitenkaan vaikut-
tamatta tämän sopimuksen 8 artiklan sovel-
tamiseen ja sen mukaisiin jäsenvaltioiden ää-
nestysoikeuksiin. Täytäntöönpanoasetus hy-
väksytään yksimielisesti komission ehdotuk-
sen pohjalta, kun investointipankkia on kuul-
tu. 

Täytäntöönpanoasetus sisältää ohjelma-
suunnittelun ja päätöksenteon menettelyjä 
koskevia asianmukaisia muutoksia ja paran-
nuksia ja yhdenmukaistaa yhteisön ja EKR:n 
menettelyjä mahdollisuuksien mukaan, muun 
muassa yhteisrahoitusta koskevien näkökoh-
tien osalta. Lisäksi siinä vahvistetaan rauhan-
rahastoa koskevat erityiset hallintomenette-
lyt. Koska AKT–EY-kumppanuus-sopimuk-
sen 11 artiklan 6 kohdan, 11 a artiklan ja 11 
b artiklan täytäntöönpanoon osoitettava ra-
hoitus- ja tekninen tuki rahoitetaan erityisvä-
lineistä, eikä AKT–EY-yhteistyön rahoitta-

miseen tarkoitetuista rahoitusvälineistä, näi-
den määräysten nojalla kehitettävät toimet on 
hyväksyttävä ennalta määritettyjä budjetti-
hallintomenettelyjä noudattaen. 

2. Neuvosto antaa varainhoitoasetuksen 8 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä en-
nen AKT– EY-kumppanuussopimuksen voi-
maantuloa komission ehdotuksen perusteella 
ja saatuaan investointipankin lausunnon sitä 
koskevista säännöksistä sekä lausunnon tilin-
tarkastustuomioistuimelta. 

3. Komissio tekee ehdotuksensa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetuiksi asetuksiksi sisällyttä-
en niihin muun muassa mahdollisuuden siir-
tää täytäntöönpanotoimien toteuttaminen 
kolmansille osapuolille. 

 
 

11 ARTIKLA 

Rahoituksen toteutus, kirjanpito, tilintarkas-
tus ja vastuuvapauden myöntäminen 

1. Komissio vastaa 1 artiklan 8 kohdan, 2 
artiklan a, b ja c alakohdan, 3 artiklan 1 koh-
dan ja 6 artiklan mukaisesti hallinnoimiensa 
määrärahojen käytöstä ja huolehtii hankkei-
den ja ohjelmien taloudellisesta toteutuksesta 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varainhoi-
toasetuksen mukaisesti. Aiheettomasti mak-
settujen varojen takaisinperintää koskevat 
komission päätökset ovat täytäntöönpanokel-
poisia EY:n perustamissopimuksen 256 artik-
lan mukaisesti. 

2. Investointipankki hallinnoi yhteisön 
puolesta investointikehystä ja huolehtii sen 
toimien toteuttamisesta 10 artiklan 2 kohdas-
sa tarkoitetun varainhoitoasetuksen sääntöjen 
mukaisesti. Investointipankki toimii tällöin 
yhteisön puolesta ja sen vastuulla. Kaikki 
näistä toimista johtuvat oikeudet, erityisesti 
oikeudet velkojana tai omistajana, kuuluvat 
jäsenvaltioille. 

3. Investointipankki vastaa perussääntönsä 
mukaisesti ja parhaita pankkikäytäntöjä nou-
dattaen sellaisten toimien taloudellisesta to-
teutuksesta, joihin on myönnetty 4 artiklan 
mukaista lainaa sen omista varoista sekä 
mahdollisesti korkotukea EKR:n avustusva-
roista. 

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

5. Komissio antaa 10 artiklassa tarkoitetut 
tiedot tilintarkastustuomioistuimen käyttöön, 
jotta tämä voisi kyseisen asiakirja-aineiston 
perusteella valvoa EKR:n varoista annetun 
tuen käyttöä. 

6. Investointipankki toimittaa komissiolle 
ja neuvostolle vuosittain kertomuksen sen 
hallinnoimilla EKR:n varoilla rahoitettujen 
toimien toteutuksesta. 

7. Ellei tämän artiklan 9 kohdasta muuta 
johdu, tilintarkastustuomioistuin käyttää sille 
EY:n perustamissopimuksen 248 artiklalla 
annettua toimivaltaa EKR:n toimien suhteen. 
Edellytyksistä, joilla tilintarkastustuomiois-
tuin käyttää toimivaltaansa, määrätään 10 ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitetussa varainhoi-
toasetuksessa. 

8. Euroopan parlamentti myöntää komissi-
olle EKR:n varainhoitoa koskevan vastuuva-
pauden investointipankin hallinnoimia toimia 
lukuun ottamatta; vastuuvapaus myönnetään 
neuvoston suosituksesta, josta tämä on päät-
tänyt 8 artiklan mukaisella määräenemmis-
töllä. 

9. Investointipankin hallinnoimista EKR:n 
varoista rahoitettuihin toimiin sovelletaan 
samoja sen perussäännössä määrättyjä val-
vonta- ja vastuuvapausmenettelyjä kuin sen 
muuhunkin toimintaan. 

 
 

12 ARTIKLA 

Tarkistuslauseke 

Neuvosto voi yksimielisesti ja komission 
ehdotuksesta muuttaa 1 artiklan 3 kohtaa ja II 
luvun artikloja 8 artiklaan tehtäviä muutoksia 
lukuun ottamatta. Investointipankki osallis-
tuu komission ehdotuksen laatimiseen sen 
omia toimia sekä investointikehystä koske-
vissa asioissa. 

 

13 ARTIKLA 

Sisäisen sopimuksen ratifiointi, voimaantulo 
ja voimassaoloaika 

1. Kukin jäsenvaltio hyväksyy tämä sopi-
muksen valtiosääntönsä asettamien vaatimus-
ten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion hallituk-
sen on ilmoitettava Euroopan unionin neu-
voston pääsihteeristölle tämän sopimuksen 
voimaan saattamiseksi vaadittavien menette-
lyjen päätökseen saattamisesta. 

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, jona viimeinen jäsenvaltio ilmoittaa 
hyväksyneensä sopimuksen. 

3. Tämä sopimus on voimassa yhtä kauan 
kuin AKT–EY-kumppanuussopimuksen liit-
teessä I b esitetty monivuotinen rahoituske-
hys. Sen estämättä, mitä 1 artiklan 4 kohdas-
sa määrätään, tämä sopimus on kuitenkin 
voimassa niin pitkään kuin on tarpeen kaik-
kien AKT–EY-kumppanuussopimuksen ja 
assosiaatiopäätöksen sekä mainitun moni-
vuotisen rahoituskehyksen perusteella rahoi-
tettujen toimien toteuttamisen kannalta. 

 
14 ARTIKLA 

Todistusvoimaiset kielet 

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä 
kappaleena englannin, espanjan, hollannin, 
italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, por-
tugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slo-
vakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, 
unkarin ja viron kielellä ja jonka jokainen 
teksti on yhtä todistusvoimainen, talletetaan 
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön 
arkistoon, ja pääsihteeristö toimittaa oikeaksi 
todistetun jäljennöksen siitä kunkin allekir-
joittajavaltion hallitukselle. 

 
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päi-

vänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi. 
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NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN 

EDUSTAJIEN 
 

SISÄINEN SOPIMUS 
 

AKT–EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI  
TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 

JA NOUDATETTAVISTA MENETTELYISTÄ 18 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2000 
TEHDYN SISÄISEN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 

 
NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN 
HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka 
 
OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, 
 
OTTAVAT HUOMIOON Cotonoussa (Benin) 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT–EY-sopimus’, 
 
OTTAVAT HUOMIOON komission esityksen, 
 
SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA: 

 
(1) Neuvosto valtuutti komission 27 päivä-

nä huhtikuuta 2004 tekemällään päätöksellä 
aloittamaan neuvottelut AKT-valtioiden 
kanssa muutosten tekemisestä AKT–EY-
sopimukseen. Nämä neuvottelut saatettiin 
päätökseen Brysselissä 23 päivänä helmikuu-
ta 2005. AKT–EY-sopimuksen muuttamista 
koskeva sopimus allekirjoitettiin Luxembur-
gissa 25 päivänä kesäkuuta 2005. 

 
(2) Sen vuoksi AKT–EY-sopimuksen täy-

täntöönpanemiseksi toteutettavia toimenpitei-
tä ja noudatettavia menettelyjä koskevaa, 
neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 
edustajien 18 päivänä syyskuuta 2000 teke-
mää sisäistä sopimusta1 olisi muutettava. 

 
(3) Sisäisellä sopimuksella perustettua me-

nettelyä on muutettava 96 ja 97 artiklaan teh-
tyjen muutosten ottamiseksi huomioon 
AKT–EY-sopimuksen muuttamista koskevan 
sopimuksen mukaisesti. Tätä menettelyä olisi 
muutettava myös niin, että otetaan huomioon 
uusi 11 b artikla, jonka 1 kohta on AKT–EY-
sopimuksen muuttamista koskevan sopimuk-
sen olennainen osa, 
 
——— 
1 EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376 

OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 
 

1 artikla 
AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytän-

töönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja 
noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syys-
kuuta 2000 tehtyä, neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien välistä si-
säistä sopimusta muutetaan seuraavasti: 

 
1) Korvataan 3 artikla seuraavasti: 

 
”3 artikla 

Neuvosto vahvistaa jäsenvaltioiden kannan 
AKT–EY-sopimuksen 11 b, 96 ja 97 artiklan 
täytäntöönpanemisesta liitteessä vahvistetun 
menettelyn mukaisesti, kun kyseinen kanta 
koskee jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia 
asioita. Jos suunnitellut toimenpiteet kuulu-
vat jäsenvaltioiden toimivaltaan, neuvosto 
voi myös toimia jäsenvaltion aloitteesta”. 

 
2) Korvataan 9 artikla seuraavasti: 
 

”9 artikla 
Tämä sopimus, joka laaditaan yhtenä kap-

paleena englannin, espanjan, hollannin, itali-
an, kreikan, latvian, liettuan, maltan, puolan, 
portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, slova-
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kin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, un-
karin ja viron kielellä ja jonka kaikki kaksi-
kymmentä tekstiä ovat yhtä todistusvoimai-
sia, talletetaan neuvoston pääsihteeristön ar-
kistoon, ja pääsihteeristö toimittaa oikeaksi 
todistetun jäljennöksen siitä kunkin allekir-
joittajavaltion hallitukselle”. 

 
3) Korvataan liite seuraavasti: 
 

”LIITE 
1) Yhteisö ja sen jäsenvaltiot käyttävät kaikki 

poliittisen vuoropuhelun mahdollisuudet AKT-
valtion kanssa AKT–EY-sopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti ennen kuin AKT–EY-sopimuksen 
96 artiklan mukainen neuvottelumenettely aloi-
tetaan, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä 
tapauksia. Käytävä 8 artiklan mukainen vuoro-
puhelu on AKT–EY-sopimuksen liitteessä VII 
olevassa 2 artiklassa esitettyjen yksityiskohtais-
ten sääntöjen mukaisesti järjestelmällistä ja 
määrämuotoista. Kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla käytävässä vuoropuhelussa, 
jossa yhteinen edustajakokous on mukana, sitä 
edustavat puheenjohtajina toimivat henkilöt tai 
nimetty edustaja. 

2) Jos neuvosto kaikki AKT–EY-sopi-
muksen 8 artiklan mukaiset vuoropuhelu-
mahdollisuudet käytettyään katsoo komission 
tai jäsenvaltion aloitteesta, että AKT-valtio ei 
ole täyttänyt jotain AKT–EY-sopimuksen 9 
tai 11 b artiklassa tarkoitettua olennaista osaa 
koskevaa velvoitetta, tai jos kyseessä on va-
kava korruptiotapaus, asianomainen AKT-
valtio kutsutaan, ellei ole erityinen kiire, 
neuvotteluihin AKT–EY-sopimuksen 11 b, 
96 tai 97 artiklan mukaisesti. 

Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä. 
Neuvotteluissa yhteisöä edustaa neuvoston 

puheenjohtajavaltio ja komissio, ja yhteisö 
pyrkii varmistamaan tasapuolisuuden edusta-
jatasolla. Neuvotteluissa keskitytään toimen-
piteisiin, joihin asianomaisen osapuolen on 
määrä ryhtyä, ja ne käydään AKT–EY-
sopimuksen liitteessä VII esitettyjen yksi-
tyiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 

3) Jos ratkaisua ei ole saavutettu kaikista 
pyrkimyksistä huolimatta, kun AKT–EY-
sopimuksen 11 b, 96 tai 97 artiklassa neuvot-
teluille asetetut määräajat ovat umpeutuneet 
tai välittömästi silloin kun kyse on kiireelli-
sestä tapauksesta tai kieltäytymisestä neuvot-

teluista, neuvosto voi edellä tarkoitettujen ar-
tiklojen nojalla päättää määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta toteuttaa aiheellisia 
toimenpiteitä, kuten keskeyttää osittain so-
pimuksen soveltamisen. Neuvoston on pää-
tettävä yksimielisesti AKT–EY-sopimuksen 
soveltamisen täydellisestä keskeyttämisestä 
asianomaisen AKT-valtion osalta. 

Nämä toimenpiteet ovat voimassa, kunnes 
neuvosto tekee ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti päätöksen 
aikaisemmin vahvistettujen toimenpiteiden 
muuttamisesta tai kumoamisesta, tai soveltu-
vissa tapauksissa kyseisessä päätöksessä 
mahdollisesti ilmoitetun ajanjakson. 

Tätä varten neuvosto tarkastelee uudelleen 
säännöllisesti ja enintään joka kuudes kuu-
kausi edellä mainittuja toimenpiteitä. 

Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa näistä 
toimenpiteistä asianomaiselle AKT-valtiolle 
ja AKT–EY-ministerineuvostolle ennen nii-
den voimaantuloa. 

Neuvoston päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Jos toimenpi-
teet toteutetaan välittömästi, siitä ilmoitetaan 
asianomaiselle AKT-valtiolle ja AKT–EY-
ministerineuvostolle samanaikaisesti, kun 
esitetään neuvottelukutsu. 

4) Euroopan parlamentille ilmoitetaan vä-
littömästi ja kattavasti 1 ja 2 kohdan mukai-
sesti tehdyistä päätöksistä”. 

 
2 artikla 

Tämä sopimus on kunkin jäsenvaltion hy-
väksyttävä valtiosääntönsä asettamien vaati-
musten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion hal-
litus ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle 
tämän sopimuksen voimaantulon edellyttä-
mien menettelyjen saattamisesta päätökseen. 

Mikäli ensimmäisen kohdan vaatimukset 
on täytetty, tämä sopimus tulee voimaan sa-
maan aikaan kuin AKT–EY-sopimuksen 
muuttamista koskeva sopimus2. Myös sen 
voimassaoloaika on sama. 

 
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päi-

vänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi. 
 
——— 
2 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee tämän so-

pimuksen voimaantulopäivän Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessä  


