
 

Istuntokatsaus – 14.-17. syyskuuta 2020 – Bryssel
 
Unionin tila: Komission puheenjohtajan von der Leyenin puhe
täysistunnossa 
 
 
 
Euroopan parlamentin jäsenet arvioivat von der Leyenin komission tähänastisia
saavutuksia koronapandemian ja talouskriisin keskellä.
 
 
Äänestys EU:n omista varoista: elpymissuunnitelma etenee 
 
 
 
Meppien odotetaan vauhdittavan toimia, jotka antavat EU:lle mahdollisuuden lainata
750 miljardia euroa Next Generation EU -elpymissuunnitelmalle.
 
 
Mepit äänestävät EU:n pelastuspalvelujen tehostamisesta 
 
 
 
 
 
 
Meppien odotetaan vaativan EU:n pelastuspalvelumekanismin kehittämistä, jotta EU
voisi vastata paremmin laajamittaisiin hätätilanteisiin tulevaisuudessa.
 
 
EU-rahoitusta energiasiirtymän koettelemille alueille 
 
 
 
Parlamentti äänestää kannastaan neuvoston kanssa käytäviin neuvotteluihin, jotka
koskevat oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamista.
 
 
Covid-19: testikäytäntöjen ja riskiluokitusten harmonisointi EU-
maissa 
 
 
 
Parlamentin jäsenet keskustelevat neuvoston ja komission edustajien kanssa
terveydentilan arviointien ja riskiluokitusten koordinoinnin puutteista, ja sen
seurauksista Schengen-alueelle.
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Muita aiheita esityslistalla 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-09-14
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
EP Multimedia Centre
EP Newshub
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Simo RISTOLAINEN
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Unionin tila: Komission puheenjohtajan von der
Leyenin puhe täysistunnossa
 
 
 
 
Euroopan parlamentin jäsenet arvioivat von der Leyenin
komission tähänastisia saavutuksia koronapandemian ja
talouskriisin keskellä.
 
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää ensimmäisen unionin tila -puheensa
Euroopan parlamentin täysistunnossa keskiviikkona 16.9. klo 10.15 (Suomen aikaa). Hänen
odotetaan  arvioivan  komission  työn  vaikutusta  COVID-19-terveys-  ja  talouskriisin
lieventämisessä. Lisäksi  hänen odotetaan esittävän näkemyksensä talouden elpymisestä,
ilmastonmuutoksen torjunnasta ja tilanteesta Euroopan naapurimaissa.
 
Puheen jälkeen parlamentin poliittisten ryhmien puheenjohtajat arvioivat komission työtä ja
esittävät näkemyksensä komission vuoden 2021 painopisteistä.
 
Webinaareja 
 
Täysistuntokeskustelua edeltävänä päivänä, tiistaina 15.9. järjestetään kaksituntinen online-
tilaisuus,  jossa  Euroopan  parlamentin  vara-puhemies  Othmar  Karas  yhdessä  useiden
valiokuntien  puheenjohtajien  kanssa  keskustelee  EU:n  tulevista  painopisteistä  ja  vastaa
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kysymyksiin. Lisätietoa online-tapahtumista
ympäri Eurooppaa löytyy Unionin tila -verkkosivuilta.
 
Taustaa
 
Keskustelu  unionin  tilasta  on  olennainen  osa  Euroopan  komission  vastuuvelvollisuutta
demokraattisesti valittuja Euroopan parlamentin jäseniä kohtaan. Keskustelussa esille noussee
useita  tärkeitä  aiheita  kuten  sosiaalinen  ja  taloudellinen  elpyminen,  ilmastonmuutos,
nuorisotyöttömyys  ja  muuttoliike.
 
Keskustelu Euroopan unionin tilasta käydään vuosittain. Ensimmäinen unionin tila -keskustelu
käytiin  Strasbourgissa  7.9.2010.  Tuolloin  komission  puheenjohtajana  toimi  José  Manuel
Barroso.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 16.9. 
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/fi/program/


Lisätietoa

Lisätietoa median edustajille keskustelun seuraamisesta (saatavilla pe 11.9.)

Unionin tila -verkkosivusto

Tietoa Euroopan unionin tila -puheesta (Euroopan komissio)

Videoaineistoja (Euroopan komissio)

Valokuvia ja videoita toimistusten käyttöön
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Äänestys EU:n omista varoista:
elpymissuunnitelma etenee
 
 
 
 
Meppien odotetaan vauhdittavan toimia, jotka antavat
EU:lle mahdollisuuden lainata 750 miljardia euroa Next
Generation EU -elpymissuunnitelmalle.
 
Mepit ovat nopeuttaneet parlamentin kannan käsittelyä liittyen EU:n omien varojen päätökseen,
ja äänestävät päätöslauselmasta jo syyskuun täysistunnossa. Parlamentin nopea käsittely
edistää elpymissuunnitelman toimeenpanoa, jonka puitteissa komissio voi lainata 750 miljardia
euroa kansainvälisiltä markkinoilta elpymisrahastoa varten.
 
Parlamentin keskiviikkoinen äänestys antaa neuvostolle mahdollisuuden hyväksyä päätös
omista varoista ja aloittaa hyväksymismenettely 27 EU-maassa. Näin elpymissuunnitelman
toteuttaminen voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.
 
Lisätietoa löytyy esittelijöiden José Manuel Fernandes (EPP, PT) ja Valérie Hayer (Renew, FR)
laatimasta mietintöluonnoksesta.
 
Taustaa
 
Parlamentin äänestys kannasta EU:n omiin varoihin on tärkeä askel omia varoja koskevan
päätöksen hyväksymiseksi neuvostossa ja hyväksymismenettelyn aloittamiseksi jäsenmaiden
kansallisissa parlamenteissa. Päätös EU:n omista varoista muodostaa oikeusperustan EU:n
tuloille.
 
Uusi päätös omista varoista mahdollistaa rahan lainaamisen kansainvälisiltä markkinoilta Next
Generation EU-elpymisvälineen rahoittamiseksi. Neuvosto voi tehdä päätöksen yksimielisesti
vasta  kun  se  on  kuullut  Euroopan  parlamentin  kannan  asiaan.  Päätöksen  voimaantulo
edellyttää lisäksi kaikkien EU-maiden kansallisten parlamenttien hyväksyntää. Päätöksen on
tarkoitus astua voimaan samanaikaisesti uuden pitkän aikavälin budjetin kanssa, tammikuussa
2021.
 
Keskustelu: maanantaina 14.9.
 
Äänestys: keskiviikkona 16.9.
 
Menettely: Kuulemismenettely
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html#title2


Lisätietoa

Mietintöluonnos omista varoista

Tiedote valiokuntaäänestyksestä (1.9.2020, englanniksi)

Lainsäädäntötietokanta

Taustatietoa: Future EU financing and recovery: Parliament’s role and next steps

Valokuvia ja videoita toimitusten käyttöön
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Mepit äänestävät EU:n pelastuspalvelujen
tehostamisesta
 
 
 
 
 
 
 
Meppien odotetaan vaativan EU:n
pelastuspalvelumekanismin kehittämistä, jotta EU voisi
vastata paremmin laajamittaisiin hätätilanteisiin
tulevaisuudessa.
 
Pelastuspalvelumekanismin kautta EU on tukenut jäsenmaita ihmishenkien pelastamisessa
Covid-19  -kriisin  aikana.  Pandemian  myötä  on  kuitenkin  tullut  esille  puutteita  EU:n
kriisinhallinnassa,  sillä  suurta  määrää jäsenmaita  on jouduttu  tukemaan samanaikaisesti.
Meppien  odotetaan  äänestävän  EU:n  valmiuksien  parantamisen  puolesta  rescEU-
kokonaisuuteen liittyen. Näin voidaan varmistaa, että jäsenmaat saavat tarvitsevansa tuen,
eivätkä joudu nojautumaan vain omiin voimavaroihin tai vapaaehtoisesti annettavaan apuun.
Meneillään olevissa neuvotteluissa EU:n pitkän aikavälin budjetista ja elpymis- ja tukivälineestä
parlamentti on tukenut komission esitystä pelastuspalvelumekanismiin käytettävien varojen
merkittävästä lisäämisestä.
 
Esityksestä keskustellaan täysistunnossa maanantaina, ja siitä äänestetään keskiviikkona.
 
Taustaa
 
Vuonna 2013 perustettu EU:n pelastuspalvelumekanismin tarkoituksena on parantaa valmiuksia
ennakoida, torjua ja hallita kriisejä. Kun maa ei voinut vastata kriisiin omilla voimavaroillaan, se
pystyi pyytämään vapaaehtoista apua toisilta mekanismin kautta.
 
RescEU luotiin vuonna 2019 parantamaan unionin mahdollisuuksia auttaa jäsenmaita kriiseissä
niiden  omien  voimavarojen  ehdyttyä.  EU  pystyy  avustamaan  eri  kriisien  hoidossa  mm.
toimittamalla  kalustoa  maanjäristyksien,  hurrikaanien,  tulvien  ja  metsäpalojen  aikana  ja
evakuoimalla EU-kansalaisia. Covid-19 -kriisin aikana yli 75 000 EU-kansalaista on evakuoitu
mekanismin  kautta.  Lääketarvikkeita,  kuten  hengityskoneita,  henkilösuojaimia  ja
laboratoriotarvikkeita on toimitettu jäsenmaiden käyttöön terveysjärjestelmien tukemiseksi.
 
Keskustelu: maanantaina 14.9.

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

7 I 13

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Äänestys: keskiviikkona 16.9.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa

Mietintöluonnos

Mietinnön esittelijä, Nikos ANDROULAKIS (S&D, Kreikka)

Lainsäädäntötietokanta

Tiedote: “ Mepit: EU:n pitkän aikavälin budjettisopua täytyy parantaa, jotta parlamentti voi sen
hyväksyä” (23.07.2020)
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EU-rahoitusta energiasiirtymän koettelemille
alueille
 
 
 
 
Parlamentti äänestää kannastaan neuvoston kanssa
käytäviin neuvotteluihin, jotka koskevat oikeudenmukaisen
siirtymän rahaston perustamista.
 
Rahastolla halutaan vaimentaa talouden vihertämisen sosiaalisia seurauksia.
 
Parlamentin mietintöluonnoksen keskeisiä ehdotuksia ovat vihreän palkitsemismekanismin
perustaminen, enintään 85 % yhteisrahoitusosuus tukikelpoisille hankkeille EU:ssa, varojen
vapaaehtoinen  siirtäminen  muista  koheesiovaroista,  sekä  rahaston  soveltamisalan
laajentaminen.
 
Jotta  neuvottelut  EU:n  neuvoston  kanssa  voisivat  käynnistyä  mahdollisimman  pian,
aluekehitysvaliokunta  pyysi,  että  sekä  mietintöluonnoksesta  että  neuvottelumandaatista
äänestettäisiin suoraan täysistunnossa. Mikäli parlamentti hylkää työjärjestyksensä 71 artiklan
nojalla valiokunnan päätöksen neuvottelujen aloittamisesta, mietinnöstä voitaisiin äänestää
vasta  seuraavassa  täysistunnossa,  mikä  viivyttäisi  parlamentin,  neuvoston  ja  komission
neuvotteluita.
 
Taustaa
 
Komissio julkaisi 14. tammikuuta 2020 lainsäädäntöehdotuksensa oikeudenmukaisen siirtymän
rahaston (Just Transition Fund, JTF) perustamisesta. Rahasto on suunnattu siirtymän eniten
koettelemille  alueille,  lievittämään  sen  sosiaalistaloudellisia  vaikutuksia.  Kyseessä  on
ensimmäinen lakiehdotus, jolla toteutetaan EU:n vihreän kehityksen ohjelman painopisteitä.
Toukokuun 2020 lopulla komissio muutti lakiehdotustaan ja ehdotti samalla merkittävää lisäystä
rahaston varoihin.
 
Äänestys: äänestys muutosesityksistä tiistaina 15.9.; äänestys koko tekstistä (muutettuna)
keskiviikkona 16.9. Äänetystulokset julkaistaan torstaina 17.9. klo 9.30 (Suomen aikaa)
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely (neuvottelumandaatti)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_FI.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0460&from=EN


Lisätietoa

Mietintöluonnos

Lehdistötiedote valiokunnan äänestyksestä (8.7.2020; englanniksi)

Parlamentin esittelijä: Manolis KEFALOGIANNIS (EPP, Kreikka)

Lainsäädäntötietokanta

EP:n tutkimuspalvelut: Briefing on Just Transition Fund (03.07.2020)

Valokuvia ja videoita toimitusten käyttöön

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

10 I 13

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/


Covid-19: testikäytäntöjen ja riskiluokitusten
harmonisointi EU-maissa
 
 
 
 
Parlamentin jäsenet keskustelevat neuvoston ja komission
edustajien kanssa terveydentilan arviointien ja
riskiluokitusten koordinoinnin puutteista, ja sen
seurauksista Schengen-alueelle.
 
Meppien odotetaan korostavan tarvetta  EU:n yhteiselle  lähestymistavalle  sen sijaan että
yksittäiset  EU-maat  luokittelevat  toisia  EU-maita  eri  värikoodein  ja  sulkevat  rajojaan.
 
Parlamentin  jäsenet  saattavat  myös  puuttua  yhteisten  määritelmien  puuttumiseen
koronatapausten laskemisessa ja vaatia yhdenmukaistettuja testauskäytäntöjä. Testausten
määrät eri EU-maissa vaihtelevat tällä hetkellä huomattavasti (173-6000 testiä 100 000 henkilöä
kohden viikossa).
 
Täysistunnossa  aiheesta  keskustellaan  tiistaina  klo  15.30-16.30  (Suomen  aikaa).
Päätöslauselmasta  parlamentti  äänestää  torstaina.
 
Keskustelu: Tiistaina 15.9.
 
Äänestys: Torstaina 17.9.
 
Menettely: Päätöslauselma
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Lisätietoa

Tiedote äänestyksestä valiokunnassa (2.9.2020)

ECDC: Latest COVID-19 situation for the EU/EEA and the UK

Parlamentin COVID-19-verkkosivuston website on COVID-19

“Reopen Europe”-sivusto matkustustiedoista

Valokuvia ja videoita toimitusten käyttöön
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Muita aiheita esityslistalla
 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
- Covid-19: Euroopan kulttuurinen elpyminen
 
- Lääkepula
 
- Autojen päästöt todellisissa ajo-olosuhteissa
 
- Meriliikenteen CO2-päästöt
 
- Metsäkato, ja maaailman metsien suojelu ja ennallistaminen
 
- Ympäristössä olevat lääkeaineet
 
- Tilanne Morian pakolaisleirillä
 
- Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Puolassa
 
- Tilanne Itäisellä Välimerellä
 
- Keskustelu Venäjän, Valko-Venäjän ja Libanonin tilanteista
 
- Asevienti: yhteisten sääntöjen täytäntöönpano
 
- EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
 
- Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen
 
- Euroopan valvontaviranomaisten rooli Wirecard-skandaalissa
 
-  Toimenpiteet  Erasmus+  -ohjelman  ja  Luova  Eurooppa  -ohjelman  sekä  Euroopan
solidaarisuusjoukkojen  muuttamiseksi  ympäristöystävällisemmiksi
 
- EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi
 

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

13 I 13


