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Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

U 12/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston
asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen
tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus): lisäselvitys
viimeisimmän (kolmannen) kompromissin sisällöstä.
Komissio antoi 2.4.2020 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien
työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid19-epidemian seurauksena (COM(2020) 139 final). Euroryhmä laajennetussa
kokoonpanossaan keskusteli ja linjasi SURE:n valmistelusta videokokouksessaan 7.9.4.2020. Asetusehdotukseen kiinteästi liittyvän komission ja jäsenmaiden välisen
bilateraalisen takaussopimuksen luonnos jaettiin jäsenvaltioille 25.4.2020.
Puheenjohtajamaa on laatinut useita kompromissiehdotuksia liittyen komission
asetusehdotukseen. Kahta ensimmäistä kompromissiehdotusta (16.4.2020 ja
27.4.2020) on kuvattu valtioneuvoston U-kirjelmässä (U 12/2020 vp) ja
valtiovarainvaliokunnan
kokouksessa
(5.5.2020)
valtiovarainministeriön
asiantuntijakuulemisen
yhteydessä.
Viimeisimmässä
kompromissiehdotuksessa
(4.5.2020) muutosehdotukset ovat lähinnä tekstimuotoiluja ja -korjauksia sekä lisäyksiä
tekstiin.
Sisällöllisesti
keskeisimmät
muutosehdotukset
liittyivät
EU-budjetin
liikkumavaran hyödyntämiseen ennen jäsenvaltioiden antamiin takauksiin turvautumista
sekä suunniteltujen menojen toimeenpanon ilmoittamiseen.
EU-budjetin liikkumavaran hyödyntämiseen liittyvä 11 artiklaan lisätty 3a kohta sisältyi
jo aikaisemman ehdotuksen johdanto-osioon, ja kolmannessa kompromissiehdotuksessa
se on tuotu artiklatasolle. 11 artiklan 3a kohdan mukaan ennen turvautumista
jäsenvaltioiden antamiin takauksiin komission odotetaan tutkivan yksinomaisen
harkintansa ja vastuunsa mukaan EU:n omien varojen järjestelmän katon ja EU:n
talousarvion maksumäärärahojen katon välisen liikkumavaran hyödyntämisen
mahdollisuuden laajuutta, siltä osin kuin komissio pitää sitä kestävänä ottaen huomioon
muun muassa unionin ehdolliset kokonaisvelat (mukaan lukien maksutasejärjestely)
sekä unionin budjetin kestävyyden. Lisäksi 11 artiklan kohdassa 3a todetaan, että tämä
tutkinta ei vaikuta 11 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn takauksien peruuttamattomaan,
ehdottomaan ja vaadittaessa maksettavaan luonteeseen. Kun takauksia vaaditaan
maksettavaksi, komission tulee ilmoittaa jäsenvaltioille, missä määrin tätä liikkumavaraa
on hyödynnetty.
Lisäksi kompromissiehdotuksen 13 artiklaan on lisätty kohta 2, jonka mukaan mikäli 3
artiklan 1 kohdan mukaan tehty lainahakemus perustuu kokonaan tai osittain
suunniteltuihin menoihin, lainaa saavan jäsenvaltion tulee joka kuudes kuukausi ilmoittaa
komissiolle tällaisten suunniteltujen menojen toimeenpanosta.
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Kompromissiehdotuksen muutokset täydentävät ja tarkentavat tekstiä, eivätkä tuo
merkittäviä sisällöllisiä muutoksia toiseen kompromissiehdotukseen nähden.
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