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KOHEESIOTA JA EUROOPAN ALUEITA
TUKEVA ELPYMISAPU (REACT-EU-VÄLINE)

REACT-EU on ohjelma covid-19-pandemian aiheuttamien sosiaalisten ja
taloudellisten vahinkojen korjaamiseksi ja pohjan luomiseksi talouden vihreälle,
digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. REACT-EU pyrkii saamaan
rakennerahastojen käyttöön 47,5 miljardin euron lisävarat vuosiksi 2021 ja 2022 ja
lisäämään koheesiopolitiikan menojen joustavuutta.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 177 ja 322 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2221, annettu 23 päivänä
joulukuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta lisämäärärahojen
ja toteuttamisjärjestelyjen osalta tuen antamiseksi covid-19-pandemian ja sen
sosiaalisten seurausten aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen edistämiseen sekä
talouden vihreän, digitaalisen ja palautumiskykyä tukevan elpymisen pohjustamiseen
(REACT-EU-väline)

TAUSTAA

Covid-19-pandemian alkamisen jälkeen taloudellisen toiminnan hidastuminen
kaikkialla unionissa on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa, erityisesti työttömyyden
kasvua ja talouden taantumista. Komissio ehdotti 28. toukokuuta 2020 REACT-EU-
pakettia covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi kriisistä eniten kärsineillä
alueilla. Se täydentää kahta aiempaa ehdotusta, koronavirusinvestointialoitetta
(CRII) ja koronavirusinvestointialoite plussaa (CRII +), joilla kummallakin
muutettiin koheesiopolitiikan varainkäyttöä koskevia sääntöjä. REACT-EU toteutetaan
kohdennettuina muutoksina asetukseen (EU) N:o 1303/2013 eli yhteisiä säännöksiä
koskevaan asetukseen, joka on koheesiopolitiikan ohjelmakautta 2014–2020 koskeva
oikeudellinen kehys.

KOMISSION EHDOTUS

Alun perin komissio ehdotti 54,8 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina)
lisävaroja kaudeksi 2020–2022 Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan
sosiaalirahastoa (ESR) ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa
varten (FEAD).
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Tästä kokonaismäärästä 4,8 miljardia euroa oli määrä ottaa käyttöön vuonna 2020
täydentämään nykyisiä koheesiopolitiikan ohjelmia, kun taas vuosina 2021–2022
lisämäärärahat (50 miljardia euroa) myönnettäisiin Euroopan elpymisvälineestä
(NextGenerationEU).
EAKR:lle ja ESR:lle asetettaisiin käyttöön lisävaroja uudessa temaattisessa
tavoitteessa, jonka nimi on ”kriisien korjaamisen edistäminen covid-19-pandemian
yhteydessä sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä
tukevalle elpymiselle” ”Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen puitteissa.
Euroopan aluekehitysrahastossa lisämäärärahat oli määrä käyttää ensisijaisesti
tukemaan investointeja terveyspalveluihin liittyviin tuotteisiin ja palveluihin sekä
antamaan käyttöpääoman tai investointituen muodossa olevaa tukea pk-yrityksille,
myös toiminta- ja henkilöstökustannuksiin sekä terveys- ja turvallisuustoimenpiteisiin.
Euroopan sosiaalirahastossa lisämäärärahat oli määrä käyttää ensisijaisesti
työpaikkojen säilyttämiseen, myös työajan lyhentämisjärjestelyiden sekä itsenäisille
ammatinharjoittajille annettavan tuen kautta, työpaikkojen luomiseen etenkin
haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, nuorisotyöllisyystoimenpiteisiin ja
osaamisen kehittämiseen sekä parantamaan yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen
saatavuutta myös lasten osalta.
Enintään 4 prosenttia EAKR:n ja ESR:n ohjelmiin käytettävissä olevista lisäresursseista
voidaan osoittaa tekniseen apuun.
Varat oli määrä jakaa jäsenvaltioiden kesken komission täytäntöönpanopäätöksen
perusteella ja tiettyjen jakoperusteiden mukaisesti, joissa otetaan huomioon
jäsenvaltioiden suhteellinen vauraus ja nykyisen kriisin vaikutus niiden talouteen ja
yhteiskuntaan. Alueittaista jaottelua ei ole, kuten koheesiopolitiikassa on tapana.
Komissio ehdotti korkeaa ennakkorahoituksen osuutta (50 prosenttia) sen
varmistamiseksi, että tuki toimitetaan reaalitaloudelle nopeasti. Lisätuki voidaan myös
rahoittaa kokonaan EU:n talousarviosta ilman, että tarvitaan kansallista osarahoitusta,
mikä poikkeaa tavanomaisista koheesiopolitiikan säännöistä.

NEUVOSTON KANTA

Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa 17.–21. heinäkuuta 2020 EU:n valtion- ja
hallitusten johtajat hyväksyivät 47,5 miljardin euron budjetin REACT-EU:ta varten
vuosiksi 2021–2022 osana sopimusta Euroopan elpymissuunnitelmasta. Tämä on
kuitenkin 5 prosenttia vähemmän kuin komission alkuperäinen ehdotus. Eurooppa-
neuvoston suuntaviivojen mukaisesti neuvosto hyväksyi 22. heinäkuuta 2020 osittaisen
valtuutuksen Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Neuvosto
korosti tarvetta investoida enemmän kulttuuriin ja matkailuun, jotka ovat pandemian
erityisen pahasti koettelemia aloja. Se lisäsi myös uuden säännöksen, joka
mahdollistaa tilapäisten toimenpiteiden hyväksymisen, jotta varoja voidaan käyttää
joustavasti tulevissa kriiseissä.
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

REACT-EU-ehdotuksen tarkoituksena oli muuttaa yhteisiä säännöksiä koskevaa
asetusta. Se hyväksyttiin tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, mikä
asettaa parlamentin ja neuvoston tasavertaiseen asemaan. Parlamentilla oli näin
ollen keskeinen rooli. Asian käsittelyä parlamentissa johti aluekehitysvaliokunta
(REGI), joka hyväksyi mietintönsä 7. syyskuuta 2020. Mietintö sisälsi useita
merkittäviä muutoksia komission ehdotukseen. Siinä korostettiin erityisesti
tarvetta säilyttää komission ehdottama alkuperäinen 58 miljardin euron
talousarvio Eurooppa-neuvoston leikkauksista huolimatta. Siinä suositeltiin myös,
että investoinnit keskitetään terveys- ja sosiaalialan infrastruktuuriin, kaikkien
saatavilla oleviin terveydenhuoltojärjestelmiin ja -palveluihin myös raja-alueilla,
syrjäisimmillä alueilla, teollisuuden muutosprosessista ja väestökadosta kärsivillä
alueilla, matkailuun ja kulttuuriin, nuorisotyöllisyyteen ja muita heikommassa
asemassa oleville ryhmille. Lisäksi siinä korostettiin tarvetta käyttää lisävaroja
talousarviositoumuksiin vuosina 2023 ja 2024 komission vuoden 2022 määräajan
jälkeenkin. Mietinnössä muistutettiin myös, että koheesiopolitiikan tavanomaisia
menosääntöjä koskevat poikkeukset voivat olla vain väliaikaisia ja että
demokraattisen vastuuvelvollisuuden periaatteet on turvattava. Parlamentti vahvisti
täysistunnossaan syyskuussa 2020 valtuutuksen aloittaa toimielinten väliset
neuvottelut neuvoston kanssa valiokunnan mietinnön pohjalta. Neuvoston kanssa
päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen viimeisimmässä kolmikantakokouksessa
18. marraskuuta 2020, jossa otettiin huomioon monet parlamentin keskeiset
huolenaiheet, kuten sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ilmastotavoitteiden tukemisen
merkitys kriisistä elpymisessä ja mahdollisuus tukea nuorisotyöllisyysaloitetta.
Sopimuksessa vahvistetaan myös heinäkuussa tehty Eurooppa-neuvoston päätös,
jonka mukaan REACT-EU-välineen talousarvio vuosiksi 2021–2022 on 47,5 miljardia
euroa ilman lisää koheesiorahoitusta vuodelle 2020. Parlamentti vahvisti
yhteisymmärryksen täysistunnossaan 15. joulukuuta 2020. REACT-EU-asetus tuli
voimaan 24. joulukuuta 2020.

Frédéric Gouardères
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

	Koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu (REACT-EU-väline)
	Oikeusperusta
	Taustaa
	Komission ehdotus
	Neuvoston kanta
	Euroopan parlamentin rooli


