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(Suomen säädöskokoelman n:o 270/2008)

Valtioneuvoston asetus

N:o 56

neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Eu-
roopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, sää-
detään:

1 §
Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2006

tehty neuvostossa kokoontuneiden jäsenvalti-
oiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus
vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen
rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun
rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopi-
muksen mukaisesti sekä rahoitustuen myön-
tämisestä EY:n perustamissopimuksen nel-
jännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille
maille ja alueille, jonka eduskunta on hyväk-
synyt 6 päivänä helmikuuta 2007 ja jonka
valtioneuvoston yleisistunto on hyväksynyt

15 päivänä maaliskuuta 2007 ja jota koskeva
hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unio-
nin neuvoston pääsihteeristön huostaan 4 päi-
vänä huhtikuuta 2007, tulee voimaan 1 päi-
vänä toukokuuta 2008 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 2008.

16—2008



Tällä asetuksella kumotaan neuvostossa
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten
edustajien kymmenenteen Euroopan kehitys-
rahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuk-

sen väliaikaisesta soveltamisesta 12 päivänä
lokakuuta 2006 annettu valtioneuvoston ase-
tus (883/2006).

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude
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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-kumppanuussopi-
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 



 N:o 56 
  

 

309

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-kumppanuussopimuk-
sen liitteessä II olevassa 2 ja 4 artiklassa tar-
koitettujen korkotukien rahoittamiseen 
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-kumppanuussopimuk-
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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