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Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa
koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden
käyttöönottoon
Kokous

Coreper I 08.04.2020 - 08.04.2020
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
COVID-19 kriisi asettaa merkittäviä haasteita vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen
avun rahaston toiminnalle. 2.4.2020 komissio esitti muutoksia rahaston asetukseen (223/2014),
jotta avun jatkuminen kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa oleville kyetään
kriisitilanteessa turvaamaan.
Esitettyjä muutoksia pyritään käsittelemään kiireellisinä siten, että asia käsitellään Coreperissä
8.4. ja edelleen Euroopan parlamentissa 16.4.2020.

Suomen kanta
Valtioneuvosto voi hyväksyä komission ehdotuksen.
Mikäli ehdotuksen sisältö muuttuisi myöhemmässä käsittelyssä, voi valtioneuvosto
poikkeuksellisten käsittely-olosuhteiden ja kiireellisyyden johdosta arvioida ja hyväksyä
Suomen kokonaisedut huomioivia muutoksia.
Valtioneuvosto korostaa, että nyt tehtävillä mukautuksilla ei tule ennakoida EU:n
monivuotisten rahoituskehysten sisältöä tulevalle kaudelle (2021 – 2027).

Pääasiallinen sisältö
Varmistaakseen avun jatkumisen ja perille toimittamisen kriisitilanteessa ehdottaa komissio
seuraavia muutoksia vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaan
asetukseen:
- kriisin aiheuttamat lisätoimenpiteet ovat tukikelpoisia alkaen 1.2.2020
- kriisin aiheuttamat toimenpideohjelman muutokset eivät edellytä komission päätöstä
- vouchereiden hyödyntäminen avun perille toimittamisessa on mahdollista
- vuosiraportin palautusajankohta myöhennetään ja erilaisia valvonta- ja
tarkastustoimenpiteitä voidaan kriisin aikana joustavoittaa
- lisätään joustavuutta kriisistä johtuviin, esimerkiksi viivästyksiin tai avun vain osittaiseen
perille toimittamiseen liittyviin tukikelpoisuusongelmiin
- poikkeuksellisena ja tilapäisenä toimenpiteenä mahdollistetaan myös rahaston toiminnasta
syntyneiden kulujen 100%:n kattaminen EU:n budjetista
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EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT-sopimus, artikla 175 (3)
Käsittely Euroopan parlamentissa
16.4.2020 (mikäli COREPER-käsittely 8.4.2020 etenee suunnitellusti)

Kansallinen valmistelu
Työllisyysjaosto (EU29), kirjallinen menettely 6.4. – 7.4.2020
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely [xx.4. – xx.4.]

Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta (ennakkotieto asian vireilletulosta 6.4.2020)

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Ei vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole vaikutusta maksumäärärahoihin kokonaistasolla. Maksumäärärahojen
tarpeen ennakoidaan kuitenkin aikaistuvan jaksolla 2020 – 2024 ja purkautuvan jäsenvaltioiden
maksettavaksi vuosina 2020 – 2021. Komission ehdotuksen mukaan maksumäärärahojen tarve
vuonna 2020 olisi noin 42 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 noin 25 miljoonaa euroa. Tämä
kuittaantuisi komission ehdotuksen mukaan vuosina 2023 ja 2024, jolloin maksumäärärahojen
tarve vähenisi molempina vuosina yhteensä noin 67 miljoonaa euroa. Siten kyseessä olisi
maksumäärärahojen aikaistamisesta, jonka kokonaisvaikutus on Suomen maksujen kannalta
neutraali. Komissio ei ole tehnyt säädösehdotuksen rinnalla ehdotusta tarkistaa EU:n
talousarviota vuodelle 2020. Maksumäärärahojen aikaistamisen voisi olettaa ainakin jossakin
määrin edellyttävän EU:n talousarvion maksumäärärahojen tarkistamista. Vasta sen myötä
nähtäisiin vaikutukset EU:n talousarvioon sekä jäsenvaltioiden maksuihin EU:lle.

Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät

Asiakirjat
COM (2020) 141 final
2020 / 0058 (COD)

Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari TEM, tapani.kojonsaari@tem.fi,
p. 0504562547
EUTORI-tunnus
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Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)
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