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U-jatkokirjelmä: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi
(elpymisvälineen perustaminen)
Kokous

U/E/UTP-tunnus

U 27/2020 vp

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi elpymisvälineen (Next Generation EU) perustamisesta lainsäädäntöehdotuksen
neuvoston asetukseksi 28.5.2020, josta valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle selvityksen
U 27/2020 vp, sekä jatkoselvityksen UJ 20/2020 vp. Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun EU:n
tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä heinäkuussa ylimääräisessä
kokouksessaan. Elpymisvälinettä koskevat neuvottelut saavutetun sovun pohjalta jatkuvat
neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Elpymisvälinettä koskevan lainsäädäntöehdotusten
kokonaisuuden osalta neuvoston puheenjohtajamaa Saksan mukaan tavoitteena on saada
lainsäädäntö voimaan heti ensi vuoden alusta. Valtioneuvosto toimittaa eduskunnalle tämän
jatkoselvityksen asetusehdotuksen käsittelyn etenemisen vuoksi.
Suomen kanta
Valtioneuvosto tukee puheenjohtajamaan elpymisvälinettä koskevaan
asetusehdotukseen esittämiä muutoksia, jotka perustuvat Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa
sovittuihin linjauksiin.
Pääasiallinen sisältö
Elpymisvälinettä koskevaa asetusehdotusta on muokattu puheenjohtajamaa Saksan toimesta
vastaamaan Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa saavutettua poliittista sopua. Muutetussa
asetusehdotuksessa on keskeisiltä osin tehty muutoksia elpymisvälineen lainojen ja avustusten
suhteeseen liittyen, joitakin komission toukokuussa ehdotettuja elpymisvälineestä
tuettavia ohjelmia on poistettu ja eri ohjelmien kokoja on muutettu vastaamaan heinäkuussa
saavutettua sopua. Lisäksi on muutettu välineen päättymistä koskevia vuosilukuja heinäkuussa
sovitun mukaiseksi.
Asetusehdotuksen resitaaleihin on lisätty teknisluontoisia tarkennuksia koskien
asetusehdotuksen suhdetta mm. omien varojen päätökseen ja EU:n varainhoitoasetukseen.
Asetusehdotuksen 2 artiklaan on lisätty viittaus kestävään kasvuun ja tehty joitakin kielellisiä
selkeytyksiä.
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Asetusehdotuksen 3 artiklaa on muutettu siten, että avustusmuotoista tukea on nyt yhteensä
384,4 miljardia ja budjettitakauksia 5,6 miljardia euroa. Lainojen määrä on muutetussa
asetusehdotuksessa 360 miljardia euroa (kaikki vuoden 2018 kiinteissä hinnoissa).
On luultavaa, että oikeusvarmuuden ja lainsäädännöllisen selkeyden parantamiseksi
puheenjohtajamaa lisää asetusehdotuksen artikloihin myös sovellettavan kiinteän 2 prosentin
hintatarkistuksen/deflaattorin, kuten on tehty ehdotuksessa omien varojen päätöksessä.
Asetusehdotuksen 3 artiklaa on lisäksi muutettu vastaamaan kaikkineen heinäkuussa Eurooppaneuvostossa sovittua elpymisvälineen varojen (750 miljardia euroa) allokaatiota. Heinäkuun
Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti vakavaraisuustukiväline (Solvency
Support Instrument) on poistettu artiklasta. Samoin humanitaarisen avun väline ja ulkosuhdeinstrumentti (Humanitarian Aid ja NDICI) ovat poistuneet, sillä Eurooppa-neuvoston päätösten
mukaisesti niitä eri rahoiteta elpymisvälineestä.
Asetusehdotuksen 4 artiklaa on muutettu vastaamaan luvuiltaan 3 artiklaa ja muutetussa
artiklassa säädetään nyt siitä, että ohjelmat ovat käytettävissä vuoden 2023 loppuun saakka
aiemman, vuoden 2024 asemesta.
Edelleen, 4 artiklaan on lisätty kohta, jolla säädetään siitä, että välineestä toimeenpantavat
maksut on suoritettava pääsääntöisesti vuoden 2026 loppuun mennessä.
Asetusehdotuksen 5 artiklassa on muutettu komission velvoitetta tehdä arvio välineen
toimeenpanosta, joka on muutetun asetusehdotuksen mukaan vuonna 2022 aiemman vuoden
2023 asemesta.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 122, määräenemmistöpäätöksenteko neuvostossa
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunta 30.9.2020
MFF-johtoryhmä, kirjallinen käsittely 25.-28.9.2020
valtioneuvoston kanslia
Eduskuntakäsittely
SuVL 7/2020 vp
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
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Elpymisvälineen taloudellisia vaikutuksia on kuvattu valtioneuvoston selvityksissä U 27/2020
vp sekä, UJ 22/2020 vp ja UJ 24/2020 vp.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Elpymisvälineen perustaminen ja sen toiminnan aloittaminen puheenjohtajamaan suunnitelman
mukaisesti edellyttää omien varojen päätöksen ratifioinnin kaikissa EU-jäsenvaltioiden
parlamenteissa, elpymisvälinettä koskevan asetuksen hyväksymisen neuvostossa, sekä
elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen hyväksymisen neuvostossa ja
Euroopan parlamentissa ennen vuoden vaihdetta.
Ehdotusta muutetuksi omien varojen päätökseksi on käsitelty valtioneuvoston
jatkoselvityksessä UJ 22/2020 vp ja UJ 24/2020 vp.
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