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B9-0148/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
(2020/2616(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) covid-19-epidemiasta tekemän 
riskinarvioinnin, jossa covid-19:n leviämisriski ja vaikutukset arvioidaan 
maailmanlaajuisesti ”erittäin suuriksi” ja jossa se määritetään pandemiaksi,

– ottaa huomioon WHO:n laatiman uutta koronavirusta koskevan strategisen valmius- ja 
toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) nopean 
riskinarvioinnin koronavirustaudin puhkeamisesta ja sen päivitykset,

– ottaa huomioon ECDC:n uusimmat tartuntatautien uhkia käsittelevät raportit (CDTR) ja 
sen antamat covid-19-tautiin liittyvät kansanterveyttä koskevat suuntaviivat,

– ottaa huomioon valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen 
N:o 2119/98/EY kumoamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU1,

– ottaa huomioon unionin pelastuspalvelumekanismista 17. joulukuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU2,

– ottaa huomioon Euroopan neuvostossa 3. toukokuuta 1996 tehdyn uudistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission marraskuussa 2017 
antaman julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista,

– ottaa huomioon EU:n valtiovarainministerien 23. maaliskuuta 2020 antaman 
julkilausuman vakaus- ja kasvusopimuksesta covid-19-kriisin johdosta,

– ottaa huomioon komission 2. huhtikuuta 2020 antaman ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen 
tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena 
(COM(2020)0139),

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 18. maaliskuuta 2020 julkaiseman 
alustavan arviointimuistion covid-19:n vaikutuksista työelämään ”COVID-19 and world 
of work: Impacts and policy responses”,

1 EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924.
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– ottaa huomioon sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimus),

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 12. ja 18. maaliskuuta 2020 antamat lausumat3,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen keskuspankin 3. maaliskuuta 2020 antaman ilmoituksen 
korkojen alentamisesta4,

– ottaa huomioon euroryhmän 4. maaliskuuta 2020 antamat julkilausumat5,

– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2020 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
julkilausuman6,

– ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 2. maaliskuuta 
2020 julkistaman talousennusteen7,

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 
maailmanlaajuisesta solidaarisuudesta covid-19-taudin torjunnassa,

– ottaa huomioon YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin päivitetyn raportin covid-19-
taudin valtaisista vaikutuksista kehitysmaihin,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 
ympäristöhätätilasta8,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että uusi koronavirus, josta raportoitiin ensimmäisen kerran Wuhanissa 
joulukuussa 2019 ja joka nyt tunnetaan vakavan äkillisen hengitystieoireyhtymän 
aiheuttavana koronavirus 2:na (SARS-CoV-2), ja siihen liittyvä tauti covid-19 ovat 
levinneet kaikkialle maailmaan ja että epidemia on virallisesti määritetty pandemiaksi;

B. ottaa huomioon, että julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu suuria paineita 
varmistaa asianmukainen hoito kaikille potilaille; toteaa, että niiden rahoitusta on 
jatkuvasti leikattu ja niitä on laiminlyöty paitsi palvelujen vapauttamisen ja 
yksityistämisen myös oikeistolaisten säästötoimien tuloksena; toteaa, että tämä on 
heikentänyt niiden kykyä toimia sekä tavanomaisissa että epätavallisissa olosuhteissa, 

3 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.fi.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
4 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm 
5 https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-with-covid-19/ 
6 https://www.consilium.europa.eu/media/43083/26-vc-euco-statement-fi.pdf
7 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-
en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9
BA45 
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0078.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.fi.html
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-with-covid-19/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9BA45
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9BA45
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583498911&id=id&accname=ocid194994&checksum=3060A76829FAB61DA465D423EFC9BA45
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kuten nyt covid-19-pandemian puhjettua; pitää tehohoitoyksikköjen vuodepaikkojen, 
henkilönsuojainten, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutetta huolestuttavana 
kaikkialla jäsenvaltioissa; toteaa, että nämä puutteet vaihtelevat suuresti maasta toiseen;

C. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on paljastanut EU:n uusliberalistisen politiikan 
seuraukset ja jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin ja solidaarisuuden puutteen 
terveyskriiseissä, mikä on myös viivästyttänyt tarvittavia toimia vakavissa vaikeuksissa 
olevien jäsenvaltioiden tukemiseksi ja taloudellisen ja sosiaalisen elpymisen 
vauhdittamiseksi; panee merkille, että EU ei ole onnistunut edistämään yhteistä 
viruksentorjuntastrategiaa, jolla vältettäisiin jäsenvaltioiden välinen kilpailu niukoista 
terveydenhuoltoresursseista;

D. ottaa huomioon, että ILO:n arvion mukaan covid-19-pandemian kiihdyttämä talous- ja 
työllisyyskriisi voi johtaa siihen, että maailmanlaajuisesti menetetään 195 miljoonaa 
kokoaikaista työpaikkaa vuoden 2020 toisella neljänneksellä;

E. panee merkille, että covid-19-pandemialla on ollut massiivisia haitallisia vaikutuksia 
jäsenvaltioiden talousjärjestelmiin ja että se on aiheuttanut yhteiskunnissa häiriötiloja, 
jotka vaikuttavat erityisesti heikossa asemassa oleviin ryhmiin ja työntekijöiden tuloihin 
ja oikeuksiin; panee merkille, että työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
vähenemässä kaikkialla EU:ssa;

F. toteaa, että Euroopan keskuspankki on sitoutunut toteuttamaan 750 miljardin euron 
suuruisen pandemiaan liittyvän yksityisen ja julkisen sektorin arvopaperien osto-
ohjelman (PEPP), joka osaltaan keventää julkista velkataakkaa kriisin aikana, ja 
120 miljardin euron edestä rahan määrään vaikuttavia elvytystoimia sekä ostamaan 
velkainstrumentteja 20 miljardilla eurolla;

G. ottaa huomioon, että komissio on päättänyt aktivoida vakaus- ja kasvusopimuksen 
alijäämäsääntöjen ”yleisen poikkeuslausekkeen” kannustaakseen jäsenvaltioita 
käyttämään julkisia varoja muttei ole kumonnut sopimusta;

H. huomauttaa, että itse epidemia ja siitä johtuva talous- ja sosiaalikriisi ovat molemmat 
maailmanlaajuisia ongelmia; katsoo tilanteen edellyttävän enemmän kuin koskaan 
maailmanlaajuista solidaarisuutta ja yhteistyötä kilpailun sijasta;

I. toteaa, että ilmastonmuutos ja jatkuva maailmanlaajuinen biologisen monimuotoisuuden 
häviäminen ja luontotyyppien tuhoutuminen lisäävät merkittävästi zoonoosien riskiä; 
katsoo, että covid-19-pandemiaa ei pidä millään tavalla käyttää tekosyynä viivästyttää 
toimia ilmasto- ja ympäristöhätätilan ratkaisemiseksi; toteaa, että yhteiskuntamme ja 
taloutemme on pandemian jälkeen rakennettava kiireesti uudelleen ympäristön kannalta 
kestävältä ja sosiaaliselta pohjalta;

J. katsoo, että hallitusten toteuttamissa toimissa olisi aina kunnioitettava jokaisen yksilön 
perusoikeuksia; katsoo, että näiden toimien olisi oltava välttämättömiä, oikeasuhteisia ja 
väliaikaisia;

K. panee merkille, että Unkarin parlamentti hyväksyi 30. maaliskuuta 2020 lain, jolla 
Viktor Orbán ja hänen hallituksensa valtuutettiin hallitsemaan maata asetuksilla 
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määräämättömäksi ajaksi ja jolla annettiin mahdollisuus langettaa pandemiasta 
raportoiville toimittajille jopa viiden vuoden vankeusrangaistus;

L. ottaa huomioon, että sisärajatarkastusten käyttöönotto tai niiden voimassaolon 
pidentäminen vaikuttaa vapaata liikkuvuutta koskevaan oikeuteen ja koko Schengen-
alueeseen; huomauttaa, että matkustusrajoitukset eivät saa vaikuttaa oikeuteen hakea 
turvapaikkaa ja että niissä on noudatettava kansainvälisen suojelun takaamiseen liittyviä 
velvoitteita, erityisesti palauttamiskiellon periaatetta, ja perusoikeuksia, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu Schengenin rajasäännöstön 4 artiklassa;

M. panee merkille, että Egeanmeren viidellä saarella sijaitsevat leirit on 17. maaliskuuta 
2020 lähtien pidetty eristyksissä, joten noin 40 000 turvapaikanhakijaa on juuttunut 
pahasti ylikuormitettuihin keskuksiin epäinhimillisiin ja ihmisarvoa alentaviin 
olosuhteisiin, jotka altistavat heidät suuremmalle covid-19-tartuntariskille; toteaa, että 
covid-19 aiheuttaa myös vakavan riskin ihmisille, jotka odottavat maastapoistamista 
säilöönottokeskuksissa; ottaa huomioon, että muuttajista paperittomat altistuvat eniten 
covid-19-taudille ja että heidän suojansa on heikoin, koska useimmissa jäsenvaltioissa 
perusterveydenhuoltoa ei tarjota sääntöjenvastaisesti maassa oleskeleville henkilöille;

TERVEYSKRIISI 

Välttämättömän hoidon ja välttämättömien tarvikkeiden saatavuuden varmistaminen

1. pitää valitettavana covid-19-taudin aiheuttamia kuolemantapauksia ja ilmaisee 
myötätuntonsa menehtyneiden omaisille, tautia tällä hetkellä sairastaville ja 
karanteenissa ja omaehtoisesti eristyksissä oleville ihmisille sekä solidaarisuutensa niitä 
maailman maita ja alueita kohtaan, joissa covid-19-tautia esiintyy eniten;

2. ilmaisee kiitollisuutensa terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat työskennelleet 
väsymättä ja erityisen vaikeissa olosuhteissa torjuakseen viruksen leviämistä ja 
hoitaakseen covid-19-potilaita; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävät resurssit ja 
suojavarusteet sekä riittävät henkilöresurssit kaikkialla 
terveydenhuoltojärjestelmässään; pitää arvossa ja kiittää kaikkien niiden muiden 
keskeisten työntekijöiden ponnisteluja, jotka ovat pitäneet yhteiskuntamme toiminnassa 
asettaen oman ja omaistensa terveyden alttiiksi; toteaa, että usein juuri näiden ihmisten 
olot ovat vuosien mittaan kurjistunet, heidän palkkansa on laskenut ja heidän 
oikeuksiaan on heikennetty, myös EU:n suositusten ja uusliberalistisen politiikan 
vaikutuksesta, eikä heidän työtään ole arvostettu; vaatii kiinnittämään erityistä huomiota 
maatalous- ja elintarvikealaan, joka on erittäin riippuvainen kausityöntekijöistä; 
kehottaa puolustamaan kaikkien työntekijöiden oikeuksia ja kohentamaan heidän 
palkkaustaan ja sosiaaliturvaansa samassa tahdissa tekniikan ja tuotannon kehityksen 
kanssa; kehottaa parantamaan merkittävästi kaikkien työntekijöiden ja heidän 
perheidensä elin- ja työoloja;

3. pitää valitettavana, että EU reagoi pandemiaan viiveellä, ja on syvästi huolissaan 
tiettyjen jäsenvaltioiden ja itse EU:n solidaarisuuden puutteesta niitä jäsenvaltioita 
kohtaan, joihin kriisi on vaikuttanut eniten; korostaa, että EU:n tasolla tarvitaan 
tehokasta koordinointia ja suunnittelua, johon kuuluu olemassa olevien resurssien 
parempi kohdentaminen eniten apua tarvitsevien maiden auttamiseksi ja yksityisen ja 
julkisen sektorin mobilisointi tuottamaan ja jakamaan hengityssuojaimia, 
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hengityslaitteita, testejä ja lääkkeitä pandemian yhteydessä paljastuneen riippuvuuden 
vähentämiseksi, ja kehottaa tukemaan kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä 
pandemian eri vaiheissa, myös antamalla suuntaviivoja toimenpiteistä, joita 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi toteutettava; kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita, joilla on siihen valmiudet, lähettämään lääkäreitä, sairaanhoitajia 
ja lääkintäresursseja pahimmille epidemia-alueille ja vastaanottamaan potilaita näiltä 
alueilta;

4. on syvästi huolissaan henkilönsuojainten, testausvälineiden, lääkinnällisten laitteiden ja 
lääkkeiden puutteesta maailmassa, Euroopassa ja jäsenvaltioissa ja toteaa, että tämä 
johtuu pieniin varastoihin perustuvasta politiikasta sekä EU:n ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden päätöksistä ulkoistaa niiden tuotanto; korostaa, että tarvikkeiden puute 
on erityisen huolestuttavaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten 
tapauksessa, sillä he toimivat etulinjassa ja suorassa kontaktissa potilaisiin, sekä 
taloudellisesti heikoilla olevien ryhmien kannalta; kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
solidaarisuutta ja varmistamaan henkilönsuojainten saatavuuden terveydenhuollon 
työntekijöille kaikkialla EU:ssa; pitää myönteisinä nopeutettuja yhteisiä 
hankintamenettelyjä, joita komissio on käynnistänyt jäsenvaltioiden kanssa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita esittämään suunnitelman kunkin jäsenvaltion strategisten 
tuotantoalojen kehittämiseksi koordinoidusti ja yhtenäisesti; kehottaa jäsenvaltioita 
tarvittaessa kansallistamaan tuotantolaitoksia tai määräämään ne tuottamaan 
lääkinnällisiä laitteita kaikkien tarpeiden kattamiseksi; kehottaa komissiota 
hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia unionin pelastuspalvelumekanismin tarjoamia 
mahdollisuuksia tarvikkeiden riittävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa;

5. korostaa, että kaikkien lääkinnällisten tuotteiden ja laitteiden nopea toimittaminen on 
tärkeää; kehottaa ottamaan välittömästi käyttöön nk. vihreät rajanylityskaistat 
lääkinnällisiä tuotteita ja laitteita kuljettavia tavarankuljetusajoneuvoja varten ja 
antamaan kyseisille ajoneuvoille ehdottoman etusijan ilman viivytyksiä;

6. on huolissaan muiden kuin keskeisten työntekijöiden suojasta ja katsoo, että heidän olisi 
lopetettava työnteko sulkutoimien aikana; kehottaa jäsenvaltioita keskeyttämään muut 
kuin keskeiset toiminnot; kehottaa komissiota koordinoimaan yhteistä toimintatapaa ja 
jäsenvaltioiden toimintaa ja luetteloa sulkutoimien aikana riittävien henkilönsuojainten 
turvin suoritettavista keskeisistä toiminnoista sekä neuvomaan kaikkia muita 
työntekijöitä pysymään kotona;

7. kehottaa soveltamaan EU:ssa koordinoitua sulkutoimien jälkeistä toimintatapaa, jotta 
vältetään virustartuntojen kääntyminen uuteen kasvuun; kehottaa painokkaasti 
jäsenvaltioita kehittämään yhdessä perusteet sulkutoimien ja muille hätätoimenpiteiden 
purkamiselle sekä purkamaan tällaiset toimet koordinoidusti pitäen pääperiaatteena 
ihmishenkien suojaamista; 

8. vaatii jäsenvaltioita parantamaan terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvää keskinäistä 
yhteistyötään, suunnitteluaan ja yhteyksiään; ehdottaa, että jäsenvaltioiden eri 
terveydenhuoltojärjestelmissä otetaan käyttöön laajempi vastavuoroinen tunnustaminen 
suoria tukia varten; kehottaa perustamaan koordinoidun terveydenhuoltokehyksen, jolla 
varmistetaan jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja vankkojen politiikkatoimien 
täytäntöönpano; kehottaa EU:ta tukemaan kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä 
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kunnioittaen kuitenkin kansallista toimivaltaa ja itsemääräämisoikeutta; kehottaa 
komissiota koordinoimaan yhteistä toimintatapaa covid-19-kriisin paljastamien 
terveydenhuoltojärjestelmien puutteiden korjaamiseksi, muun muassa auttamalla 
kehittämään toimivia yhteisiä terveydenhuoltonormeja; kehottaa perustamaan 
terveysrahaston, jolla tuetaan paremmin tuhansia alue- ja paikallistason johtajia, joilla 
on vaikeuksia tarjota julkisia terveyspalveluja paikallisesti;

9. on erittäin huolissaan siitä, että covid-19-pandemia on haitannut kriittisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja heikentänyt jäsenvaltioiden viranomaisten 
kykyä reagoida sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan;

10. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan, että monet terveydenhuollon työntekijät saattavat 
saada traumoja näistä tapahtumista, ja varmistamaan heille asianmukaisen hoidon; 
kehottaa komissiota myöntämään tarvittavat varat fyysisen ja psyykkisen 
terveydenhuollon rakenteiden ja yksiköiden suojelun vahvistamiseksi ja toteuttamaan 
tiedotus- ja valistuskampanjoita kaikkien kansalaisten ja etenkin sellaisten ryhmien 
tukemiseksi, jotka kärsivät epävarmuudesta, ovat eristyksissä ja kokevat väkivaltaa;

11. korostaa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan 
lääkeviraston (EMA) tekemän työn merkitystä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ECDC:lle ja EMA:lle osoitetaan riittävät resurssit nyt ja tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, erityisesti henkilöstöä varten; vaatii vähintäänkin 
kumoamaan välittömästi aiemmat ECDC:n henkilöstöleikkaukset, jotka koskivat 
20 kokoaikaista työntekijää; korostaa, että henkilöstön olisi mieluiten oltava vakinaista 
eikä sopimussuhteista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan ECDC:n 
roolia ja valtuuksia sen varmistamiseksi, että sen suositukset ja suuntaviivat otetaan 
paremmin huomioon;

12. korostaa, että covid-19-pandemiaa ja sen suhteen toteutettuja maailmanlaajuisia, EU:n 
ja jäsenvaltioiden tason toimia on arvioitava perusteellisesti, jotta voidaan ottaa oppia 
uusliberalistisen politiikan ja säästötoimien epäonnistumisesta ja vahvistaa julkisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä sekä sairaanhoidon että ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon alalla, jotta ne olisivat paremmin varustautuneet ja niillä olisi riittävä 
rahoitus mahdollisten tulevien epidemioiden varalta; korostaa, että tätä varten on 
tärkeää kerätä ajantasaisia ja relevantteja muita kuin henkilötietoja;

13. pitää myönteisenä, että covid-19-rokotteen kehittämistä, taudin hoitoa ja diagnosointia 
koskevaan tutkimukseen, jota tarvitaan kiireellisesti koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi, on osoitettu 47,5 miljoonaa euroa; korostaa riittävän EU-rahoituksen 
merkitystä covid-19-epidemiaan valmistautumista ja vastaamista varten, esimerkiksi 
seuraaville hankkeille: Eurooppalainen virusarkisto (EVAg), PREPARE-hanke ja 
maailmanlaajuinen tarttuviin tauteihin varautumista koskeva tutkimusyhteistyöverkosto 
(GloPID-R);

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että kun EU:n julkisia varoja käytetään 
tutkimukseen, sen tuloksia ei suojata teollis- ja tekijänoikeuksilla, ja kehitettyjen 
tuotteiden taataan olevan potilaille kohtuuhintaisia; painottaa julkisen tutkimus- ja 
kehitystoiminnan ja -laitosten sekä kansainvälisen yhteistyön merkitystä, ja ilmaisee 
samalla olevansa huolissaan monikansallisten yritysten hallitsevasta asemasta 
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lääkealalla; kehottaa kaikkia lääkealan yrityksiä yhdistämään keräämänsä datan ja 
tietämyksensä ja pyrkimään yhdessä löytämään, testaamaan, kehittämään ja 
valmistamaan hoitomuotoja sairauden taltuttamiseksi;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita välttämään aiemmat virheet, kuten SARS-
epidemian jälkeen, jolloin rokotteen kehittämiseen tähtäävä tutkimus jätettiin kesken, 
kun otetaan huomioon, että kyseisen tutkimuksen jatkaminen olisi saattanut 
merkittävästi nopeuttaa tämänhetkisiä pyrkimyksiä rokotteen löytämiseksi, koska nämä 
virukset ovat läheistä sukua toisilleen; pyytää takuita siitä, että nykyistä 
rokotetutkimusta ei lopeteta, kun covid-19-epidemia on ohi;

16. painottaa, että yleiskattavan julkisen terveydenhuollon vahvistaminen on paras tapa 
torjua maailmanlaajuisia epidemioita ja suojella yhteiskuntiamme, ja korostaa, että 
julkisen tai kolmannen sektorin olisi oltava vastuussa kansanterveydestä, jotta vältetään 
riippuvuus markkinoista; kannattaa julkisessa omistuksessa olevien lääkeyritysten 
perustamista; kehottaa säilyttämään julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ja lisäämään 
niiden rahoitusta merkittävästi, jotta varmistetaan laadukkaan sairaalahoidon ja 
vanhustenhoidon, paikallisten terveyspalvelujen ja lääkkeiden saatavuus kaikille 
yhtäläisesti sekä vammaisten oikeuksien toteutuminen; pitää valitettavana, että vakaus- 
ja kasvusopimuksen sekä maakohtaisten suositusten seurauksena jäsenmaat ovat 
leikanneet terveydenhuoltojärjestelmiensä rahoitusta saavuttaakseen nimelliset 
lähentymisperusteet; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita lopettamaan määrärahaleikkaukset 
ja investoimaan massiivisesti julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiinsä myös talouskriisin 
edetessä;

SOSIAALINEN KRIISI

Työllisyyden, tulojen ja sosiaaliturvan pelastaminen

17. panee merkille 2. huhtikuuta 2020 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi SURE-tukivälineestä; kehottaa ottamaan uuden välineen käyttöön 
työpaikkojen, palkkojen ja työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi; pitää kuitenkin 
valitettavana, että SURE on edelleen vapaaehtoinen mekanismi ja että sen rahoitus 
perustuu ainoastaan rahoitusmarkkinoilta otettaviin lainoihin eikä julkisiin tukiin, minkä 
seurauksena yksityiset pankit voivat hyötyä kriisistä ja lisätä jäsenvaltioiden 
velkataakkaa; painottaa, että välineen käyttö ei saisi johtaa työntekijöiden 
tulonmenetyksiin;

18. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahastoa ja 
Euroopan globalisaatiorahastoa kriisin vaikutusten lieventämiseksi irtisanottujen 
työntekijöiden ja heikoimmassa asemassa olevien ryhmien kannalta; kehottaa 
komissiota valmistelemaan välittömästi varotoimenpiteitä, jotta vältetään Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston ohjelmien päättyminen 31. 
joulukuuta 2020, jos monivuotisesta rahoituskehyksestä ei päästä ajoissa sopimukseen;

19. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan yleishyödyllisiin julkisiin palveluihin, erityisesti 
terveydenhuoltoon, koulutukseen, lastenhoitoon, vanhustenhoitoon ja hoitokoteihin sekä 
asunnottomien palveluihin ja asuntoihin, jotta voidaan lieventää sosiaalista kriisiä ja 
parantaa muita heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten, elämää;
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20. kehottaa jäsenvaltioita kieltämään häädöt ja myöntämään kaikille taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuville työttömille ja pieni- ja keskituloisille lainanottajille 
mahdollisuuden keskeyttää asuntolainojen ja vuokrien maksaminen kriisin ajaksi ilman 
ylimääräisiä pankkikuluja;

21. kehottaa jäsenvaltioita edistämään sosiaalista vuoropuhelua ja 
työehtosopimusneuvotteluja covid-19-kriisin hoitamiseksi ja varmistamaan, että 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat täysimääräisesti valittujen toimenpiteiden 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavia 
toimia työpaikkojen, työolojen ja työehtojen sekä palkkojen turvaamiseksi, kuten 
lyhennettyä työaikaa ja tulonmenetyksistä maksettavia korvauksia koskevia järjestelyjä 
ja vastaavia toimenpiteitä; tuomitsee joidenkin jäsenvaltioiden ja yritysten pyrkimykset 
hyödyntää tilannetta ja hyökätä työntekijöiden oikeuksia ja työehtoja vastaan; kehottaa 
jäsenvaltioita kuulemaan ammattiliittoja ja työntekijöitä, jotta voidaan määritellä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen 
estämiseksi ja keskeyttää muu kuin välttämätön toiminta työntekijöiden suojelemiseksi 
tartunnoilta;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidentämään työttömyyskorvausten kestoa ja keskeyttämään 
niihin liittyvien ehtojen soveltamisen siihen asti, että talous elpyy täysin; katsoo, että 
työmarkkinoista kauimpana olevien suojelu vaatii erityistä huomiota;

23. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan sosiaalisten ja ympäristöolosuhteiden perusteella 
vastuun viimekäden maksajina kattamalla suoraan pienten ja keskisuurten yritysten 
laskuja sekä rahoittamalla toimenpiteitä, kuten palkkatukia, joilla pelastetaan 
työpaikkoja ja suojellaan tuloja; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan rahallisesti täydellä 
palkalla tehtyä lyhennettyä työaikaa koskevia järjestelyjä, palkallisen sairausloman 
pidennyksiä sekä lapsia ja muita huollettavia perheenjäseniä hoitavien työntekijöiden 
työajan lyhentämistä niin, että palkka säilyy kokopäivätyön tasolla; kehottaa 
jäsenvaltioita lakkauttamaan digitaalisten alustojen toimet ja ulottamaan suojelutoimet 
koskemaan myös näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä kaikkia muita 
epätyypillisissä työsuhteissa olevia työntekijöitä, kuten alustatyöntekijöitä, jotta voidaan 
korvata kaikki menetetyt ansiot;

24. korostaa, että kaiken yksityisille yrityksille myönnettävän rahoitustuen ehtona olisi 
oltava, että yhtään irtisanomista ei toteuteta ja että nykyiset työehdot turvataan; vaatii 
jäsenvaltioita kieltämään väliaikaisesti yritysten osinkojen maksamisen osakkaille sekä 
jäädyttämään kaikki toimitusjohtajien tulojen lisäykset ja johdolle maksettavat 
bonukset; katsoo, että jos valtio pelastaa julkisin varoin strategisilla sektoreilla toimivia 
yksityisiä yrityksiä, siitä olisi tultava osaomistaja, jotta varmistetaan kestävyys ja 
tehokkuus sekä se, että veronmaksajien rahoja voidaan saada takaisin kriisin jälkeen;

25. korostaa, että pelastustoimiin olisi liitettävä tiukat ehdot ympäristö-, sosiaali- ja 
verotusnormien noudattamisesta, ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen 
noudattamisesta toimitusketjujen kaikissa vaiheissa sekä verotuksen avoimuudesta; 
painottaa, että tukia ei pitäisi myöntää fossiilisille polttoaineille tai voimakkaasti 
saastuttaville hankkeille;
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26. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia varmistamaan tarvittaessa ja 
väliaikaisena toimenpiteenä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ja resurssit 
etätyöhön; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa digitaalisesta kahtiajaosta ja kehottaa 
tarkistamaan eurooppalaista internetin kehittämissuunnitelmaa, jotta kaikille ja 
kaikkialla taataan yhtäläinen mahdollisuus käyttää 4G-verkkoja;

27. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota lähetettyihin työntekijöihin, jotka 
ovat jääneet jumiin toiseen jäsenvaltioon vailla mahdollisuutta omaehtoiseen 
eristäytymiseen ja joilla ei useinkaan ole pääsyä lyhennettyyn työaikaan liittyvän 
avustuksen tai sairausvakuutuksen piiriin; vaatii jäsenvaltioita takaamaan alueellaan 
oleskelevien lähetettyjen työntekijöiden turvallisuuden ja terveydenhuollon; vaatii 
lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kumoamista9;

28. tuomitsee niukkuuden ja pimeiden markkinoiden ilmiöiden hyväksikäytön sekä 
desinfiointiaineiden, desinfioivien pyyhkeiden ja hengityssuojainten jyrkän 
hinnannousun; kehottaa jäsenvaltioita sääntelemään välttämättömien tuotteiden hintoja; 
painottaa, että verkkoalustojen roolia ja vastuuta olisi lisättävä niin, että niiden olisi 
oltava osavastuussa vaatimusten vastaisten ja vilpillisten tuotteiden tarjoamisesta 
myyntiin; kehottaa komissiota lisäämään välttämättömien tuotteiden hintojen 
moninkertaistamisen sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin10, 
jotta ehkäistään välttämättömien tuotteiden äkilliset jyrkät hinnannousut verkossa 
toimivilla markkinapaikoilla; pitää erittäin valitettavana, että jotkin vakuutuslaitokset 
ovat kieltäytyneet maksamasta korvauksia liiketoiminnan keskeytymisestä;

29. kehottaa komissiota tukemaan taloudellisesti kulttuurialaa ja luovia aloja muun muassa 
koronavirusinvestointialoitteen kautta ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kaikilla kulttuurialojen ammattilaisilla, kuten freelance-toimittajilla, on mahdollisuus 
saada korvausta;

Elpyminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

30. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota poistamaan kaikki työehtosopimusneuvottelujen 
esteet ja puuttumaan työehtosopimusneuvottelujen kattavuuden jatkuvaan 
supistumiseen; katsoo, että keskitetty sopiminen ja/tai kolmikantasopimukset ovat 
selvästi paras tapa varmistaa demokraattinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen 
elpyminen, jossa ketään ei jätetä jälkeen ja joka perustuu laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseen ja siirtymiseen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin;

31. kehottaa komissiota tekemään selkeän poikkeuksen EU:n kilpailusäännöistä 
näennäisesti itsenäisten ammatinharjoittajien, kuten alustatyöläisten, kohdalla, jotta 
tällaiset työntekijät saavat kollektiivisen neuvotteluoikeuden ilman että sitä pidetään 
kartellitoimintana;

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16. joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, 
s. 1).
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11. toukokuuta 2005, sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (EUVL L 149, 
11.6.2005, s. 22). 
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32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa elvytyspaketeissa ja 
pelastustoimissa otetaan huomioon naisten tulonmenetykset sekä sosiaaliturvan ja 
eläkeoikeuksien heikentyminen hoivataakan seurauksena; kehottaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia ottamaan käyttöön työjärjestelyjä, joilla edistetään hoivataakan 
uudelleenjakamista perheissä ilman tulonmenetyksiä tai palkkatason alenemista;

33. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kehittämään 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteitä, 
jotka on kohdistettu erityisesti etulinjassa oleville aloille tulevien epidemioiden 
ehkäisemiseksi; muistuttaa, että useimmat etulinjassa olevat ammatit ovat hyvin 
naisvaltaisia ja että tällaisia aloja edustavat esimerkiksi sairaanhoitajat ja muut 
terveydenhuollon ammattilaiset, apteekkityöntekijät, markettien kassatyöntekijät, 
opettajat, lastenhoitajat, vanhustenhoitajat ja siivoojat;

34. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen pysyvästä eurooppalaisesta 
työttömyysvakuutusjärjestelmästä, joka perustuu avustuksiin ja riskinjaon 
periaatteeseen eikä ehdollisiin lainoihin; painottaa, että pyrittäessä tätä päämäärää kohti 
on kaikissa vaiheissa taattava työntekijöiden oikeuksien asteittainen lähentyminen ja 
torjuttava sellainen yhdenmukaistaminen, josta seuraa kilpailu heikoimmasta elintasosta 
ja työehdoista;

35. kehottaa EU:ta liittymään uudistettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja ryhtymään 
välittömästi toimiin sen panemiseksi täytäntöön; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan uudistetun peruskirjan;

TALOUSKRIISI

Välttämätön taloudellinen apu

36. pitää valitettavana euroryhmän 9. huhtikuuta 2020 antamaa myöhästynyttä ja 
riittämätöntä vastausta kriisiin; toteaa, että euroryhmän kokous paljasti EU:n sisällä 
vallitsevat ristiriidat sekä järkyttävän solidaarisuuden ja riittävien toimien puutteen 
suhteessa jäsenvaltioiden ja kansalaisten nyt kohtaamien ongelmien mittakaavaan; pitää 
500 miljardin euron kokonaispakettia erittäin heikkona verrattuna kasvaviin tarpeisiin; 
vastustaa Euroopan vakausmekanismin kautta myönnettävän 240 miljardin euron 
rahoituksen suppeaa soveltamisalaa, rajallista kapasiteettia, ehdollisuutta sekä siihen 
liittyvää valvontaa; pitää valitettavana, että ratkaisuksi esitetään epämääräistä ja 
tarkentamatonta elvytysrahastoa;

37. suhtautuu myönteisesti päätökseen ottaa käyttöön vakaus- ja kasvusopimuksen yleinen 
poikkeuslauseke; kehottaa kumoamaan pysyvästi vakaus- ja kasvusopimuksen sekä 
kumoamaan kokonaisuudessaan EU:n talouden ohjausjärjestelmän, talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso ja vakaussopimus mukaan lukien, sillä ne rajoittavat 
jäsenvaltioiden liikkumavaraa sosiaalipoliittisten, julkisen sektorin ja tuotannon 
kehitysstrategioiden edistämisessä ja asettavat näille ehtoja; pitää epäasiallisena, että 
EU:n toimielimet antavat ennenkokemattoman kriisin keskellä maakohtaisia suosituksia 
varsinkin julkisen talouden rahoitusasemasta jäsenvaltioiden sosiaali- ja 
terveyspalvelumenojen osalta; kehottaa korvaamaan vakaus- ja kasvusopimuksen 
kestävää kehitystä ja työllisyyttä koskevalla sopimuksella kriisin päätyttyä;
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38. vaatii, että makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely keskeytetään välittömästi ja 
pysyvästi, jotta hallitukset voivat käyttää (ja lainata) tarvittavan määrän varoja 
vastauksena tähän haasteeseen ilman pelkoa siitä, että niille määrätään tästä 
seuraamuksia;

39. kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaikkensa työllisyyden ja ansiotulojen suojelemiseksi 
sekä varmistamaan, että julkiset palvelut ja varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
kaikkien saatavilla, vaikka tämä tarkoittaisi sitä, että julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteita ei lopulta saavuteta;

40. pyytää EU:n toimielimiä ja erityisesti Euroopan keskuspankkia (EKP) ryhtymään 
kiireellisiin toimiin, jotta ehkäistään uuden rahoitus- ja valtionvelkakriisin syntyminen; 
painottaa tässä yhteydessä, että EKP:n on sitouduttava toimimaan jäsenvaltioiden eikä 
vain pankkien hätärahoittajana muuttamalla valtion joukkovelkakirjojen osto-
ohjelmiaan niin, että niissä ei ole ehtoja tai rajoituksia ja ne perustuvat jäsenvaltioiden 
menotarpeisiin eikä senhetkiseen pääoman jakoperusteeseen;

41. kehotta EKP:tä yksilöimään ja ostamaan kaikki covid-19-epidemiaan liittyvät valtion 
joukkovelkakirjat ja mitätöimään täysimääräisesti kaiken jäsenvaltioiden covid-19-
epidemian aikana sekä sen taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin vastaamisen aikana 
liikkeeseen laskeman koronavelan;

42. kehottaa kehittämään välittömästi covid-19-joukkovelkakirjan sekä EU:n vihreän 
kehityksen ohjelmaa koskevan joukkovelkakirjan, jotka joko ovat EKP:n liikkeeseen 
laskemia tai taataan EKP:n osto-ohjelmalla, johon ei saa sisältyä ehtoja ja joka 
mahdollistaa jäsenvaltioiden nopean toipumisen pandemiakriisistä sekä niiden 
talouksien uudistamisen niin, ettei ketään jätetä jälkeen; huomauttaa, että covid-19-
joukkovelkakirjojen olisi oltava ikuisia ja korottomia, jotta niillä voidaan luoda pysyvää 
rahaa kompensoimaan täysin poikkeuksellista talouden häiriötä; katsoo, että myös 
tuleva eurooppalainen elvytysrahasto tai Euroopan investointipankki (EIP) voisivat 
laskea liikkeeseen näitä joukkovelkakirjoja, kunhan liikkeeseenlaskuun ei liitetä 
makrotaloudellisia tai muita ehtoja ja EKP ostaa ne välittömästi;

43. tuo esiin, että nykyisiin Euroopan vakausmekanismin luottojärjestelyihin sisältyy 
vastaavanlainen sisäänrakennettu ehdollisuus kuin troikan pelastustoimiin ja 
yhteisymmärryspöytäkirjoihin, mistä syystä tarvitaan uusi mekanismi, joka tarjoaa 
rahoituksen tarpeessa oleville jäsenvaltioille korottomia luottojärjestelyjä, joihin ei 
sisälly ehtoja;

44. vaatii EKP:tä muuttamaan määrällisen keventämisen politiikkaansa ja erityisesti 
yrityssektorin osto-ohjelmaansa niin, että niiden ehdoksi asetetaan yritysten 
sitoutuminen työpaikkojen sekä työntekijöiden oikeuksien ja ansioiden täysimääräiseen 
suojeluun sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin;

45. kehottaa EKP:tä harkitsemaan, kannattaisiko pienille ja keskisuurille yrityksille sekä 
kansalaisille tarjota likviditeettiä suoraan käyttämättä pankkeja välikätenä; painottaa, 
että EKP:n on käytävä läpi kriisistä saadut opetukset ja pyydettävä komissiota antamaan 
ehdotus perussääntöjensä uudistamisesta niin, että EKP:n valmiuksia tukea julkisen 
talouden menoja kasvatetaan;
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46. vaatii rahoitusmarkkinoiden tiukempaa sääntelyä spekulatiivisten hyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja painottaa, että lyhyeksimyynti olisi kiellettävä ja että osinkojen, 
bonusten ja takaisinostojen jakaminen olisi kiellettävä väliaikaisesti sisämarkkinoiden 
alueella;

47. panee merkille, että EIP perustaa 200 miljardin euron Euroopan laajuisen 
takuurahaston; vaatii EIP:tä hyödyntämään kaikkia voimavarojaan julkisomisteisten 
yritysten tukemiseksi sekä tarjoamaan rahoitusta myös mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille sillä ehdolla, että ne sitoutuvat suojelemaan työpaikkoja, 
oikeuksia ja ansioita;

48. kehottaa ottamaan välittömästi käyttöön vuoden 2020 talousarvioon sisältyvän 4 
miljardin euron kohdentamattoman liikkuma- ja joustovaran;

49. vaatii komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta vuoden 2019 talousarvion 
3 miljardin euron ylijäämä voidaan kohdentaa covid-19-epidemian ja sen sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten torjuntaan;

50. muistuttaa, että koheesiopolitiikan periaatteita on noudatettava myös koronaviruskriisin 
aikana, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri joustavuus sekä se, että 
siirtymäalueilta tai vähemmän kehittyneiltä alueilta ei siirretä varoja muille alueille;

51. vaatii välitöntä rahoituksen lisäämistä, käyttöön ottamista ja uudelleen kohdentamista; 
painottaa, että finanssipoliittisten toimien tehostamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
suora mahdollisuus käyttää EU:n rakennerahastoja, kuten Euroopan 
solidaarisuusrahastoa, kriisitoimiaan varten; painottaa, että nykyistä EU:n talousarviota 
on vahvistettava ja lisää varoja on kohdennettava koheesiorahoitukseen, jota 
jäsenvaltiot voivat hyödyntää tarpeensa mukaan;

52. kehottaa toteuttamaan tarvittaessa pääomaliikkeiden rajoituksia, jotta voidaan hidastaa 
pandemian alkamisen jälkeen käynnistynyttä massiivista pääomapakoa kehitysmaista ja 
kehittyvistä talouksista;

53. kehottaa hyväksymään välittömästi terveyttä koskevan poikkeuksen kaikissa 
kauppasopimuksissa, jotka koskevat mahdollisuuksia saada käyttää lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkkeiden patentteja, ja olemaan rajoittamatta valtioiden mahdollisuutta 
puuttua julkisen terveydenhuollon toimintaan; kehottaa jäädyttämään välittömästi kaikki 
uudet vapaakauppasopimusneuvottelut ja muuttamaan systemaattisesti jo voimaan 
tulleita sopimuksia, jotta voidaan vastata nykyisiin haasteisiin, esimerkiksi lisäämällä 
uuden luvun, jonka perusteella valtiontuki sallitaan pandemian edellyttämissä toimissa;

Ympäristömyönteinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen elpyminen

54. kehottaa komissiota ennakoimaan valtiontukisääntöjen tarkistamisen yhteydessä valtion 
mahdollisuutta puuttua julkisesti ja demokraattisesti talouteen kehityksen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi sekä sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi, 
mukaan lukien kaikki tarvittavat toimet ympäristömyönteisen ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaisen elpymisen varmistamiseksi;
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55. korostaa, että tämä pandemia on osoittanut globalisoituneen talouden äärimmäisen 
haavoittuvuuden, koska sen pitkät kaupan ketjut ovat monikansallisten yritysten ja 
hintakeinottelijoiden hallinnassa, ja Euroopan talouden riippuvuuden kolmansien 
maiden tuotannosta; korostaa, että on erittäin tärkeää siirtää tuotantoa ja teollisuutta 
takaisin kuhunkin jäsenvaltioon ja edistää kunkin maan tuotantosektorien kehitystä 
vahvalla julkisella sektorilla, erityisesti sellaisilla strategisilla aloilla, jotka ovat niin 
tärkeitä, ettei niitä voida jättää markkinoiden armoille, kuten lääkkeet, hygieniatuotteet, 
henkilönsuojaimet ja lääkinnälliset laitteet; kehottaa komissiota lisäämään merkittävästi 
tukeaan julkiselle rahoitukselle, tutkimukselle ja innovoinnille näillä aloilla;

56. korostaa, että covid-19-pandemiaa ei pidä millään tavalla käyttää tekosyynä viivästyttää 
toimia ilmasto- ja ympäristökriisin hoitamiseksi; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
työskentelemään väsymättä ja nopeasti todella kunnianhimoisen ilmastolainsäädännön 
ja kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman laatimiseksi ja pyrkimään edelleen 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin vihreän kehityksen ohjelman kaikkien eri osien osalta, 
kuten maatilalta pöytään -strategia, biodiversiteettistrategia ja ilmoitetut 
lainsäädäntöehdotukset; korostaa, että nämä strategiat ja lainsäädäntö olisi julkaistava 
viipymättä;

57. panee huolestuneena merkille, että maapallon lämpötilan nousu, elinympäristöjen ja 
luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen sekä tapa, jolla ihmiset nykyisin viljelevät, 
käyvät kauppaa ja kuluttavat eläimiä, voivat lisätä merkittävästi zoonoosien riskiä; 
korostaa tarvetta tehostaa tuntuvasti toimia maapallon lämpenemisen sekä luonnon 
monimuotoisuuden ja elinympäristöjen häviämisen pysäyttämiseksi; kehottaa 
komissiota sisällyttämään ilmastolainsäädäntöön tavoitteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, saavuttaa 
hiilineutraalius ennen vuotta 2040 ja luopua nopeasti asteittain fossiilisten 
polttoaineiden tuista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ponnisteluja 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan 
voimakkaasti luonnonsuojelualueiden, puistojen ja rakentamattomien viheralueiden 
laajentamiseen myös kaupungeissa ja niiden ympäristössä;

58. toteaa, että covid-19-pandemia ja siitä seuraava talouden taantuma, ilmastokriisi ja 
äärimmäinen eriarvoisuus liittyvät läheisesti toisiinsa; kehottaa komissiota korottamaan 
kestävän investointiohjelman määrärahat kahteen biljoonaan euroon, jolla rahoitetaan 
vaiheittaista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen sosiaalista ulottuvuutta, jotta 
voidaan luoda miljoonia uusia työpaikkoja, lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
parantaa terveydenhuoltojärjestelmien valmiutta tuleviin pandemioihin ja puuttua 
ilmastokriiseihin; korostaa, että julkiset varat olisi käytettävä julkisiin hankkeisiin ja että 
niistä olisi saatava julkista hyötyä;

59. korostaa, että yhteiskuntamme on selviydyttävä tästä kriisistä kestävämpänä, jotta se voi 
selviytyä tulevista häiriöistä; painottaa, että vain täysin oikeudenmukainen siirtyminen 
kohti kestävää yhteiskuntaa ja taloutta voi mahdollistaa sen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sitoutumaan yksiselitteisesti yhteiskuntamme ympäristömyönteiseen 
uudelleen käynnistämiseen ja varmistamaan, että EU:n vihreän kehityksen ohjelma 
tarjoaa todellisen ”vihreän suunnitelman” taloutemme uudelleen käynnistämiseksi 
tavalla, joka suojelee kansanterveyttä ja hyvinvointia sekä turvaa kestävän 
tulevaisuuden kaikille;
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60. kehottaa suojelemaan luonnonvaraisia elinympäristöjä luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen riskin lieventämiseksi ja ihmisiä tartuttavien eläinten valvomiseksi; kehottaa 
seuraamaan tarkasti uusia tauteja, erityisesti eläinten mikrobiomeista johtuvia tauteja, 
mukaan lukien ihmisten ja eläinten kannalta merkittävien patogeenien tärkeitä 
vektoreita; kehottaa jatkamaan viimeaikaisten ja aikaisempien epidemioiden 
tutkimista; kehottaa tekemään tutkimuksia ihmisen toiminnan vaikutuksesta eläinten 
mikrobiomeissa tapahtuviin muutoksiin;

61. kehottaa komissiota ehdottamaan uutta kunnianhimoista monivuotista rahoituskehystä 
2021–2027 ja lisäämään koheesio-, ilmasto- ja terveydenhuoltopolitiikan rahoitusta, 
mutta toteaa, että komission ehdottama 1,11 prosenttia EU27:n BKTL:sta tai edes 
parlamentin ehdottama 1,3 prosenttia ei riitä vallitsevan kriisin ratkaisemiseen; vaatii, 
että rajavalvontaa ja -puolustusta koskevat määrärahalisäykset suunnataan 
kokonaisuudessaan uudelleen koheesiopolitiikkaan;

62. kehottaa komissiota aloittamaan välittömästi monivuotista rahoituskehystä koskevan 
uuden ja uudelleen suunnatun varautumissuunnitelman laatimisen valmistelemalla 
vähintään vuoden ajan tammikuusta 2021 alkaen voimassa olevan ennakoimattomia 
menoja koskevan talousarvion, jossa ennakoidaan resurssien kaksinkertaistumista 
kuluvan vuoden maksusitoumusmäärärahoihin verrattuna; korostaa, että tässä 
talousarviossa olisi tutkittava uusia tapoja lisätä unionin resursseja ja löydettävä uusia 
tapoja ja välineitä covid-19-pandemiasta johtuvan tulevan taantumasuuntauksen 
kääntämiseksi ja että siinä on noudatettava vuoden 2020 talousarviossa vahvistettuja 
joustavuussääntöjä ja resurssien keskittämistä koheesiopolitiikkaan; korostaa 
parlamentin institutionaalista roolia toisena lainsäätäjänä ja vastustaa kaikkia 
pyrkimyksiä heikentää tätä roolia;

63. kehottaa EIP:tä panemaan täytäntöön Euroopan investointiohjelman, jonka 
päätavoitteena on talouden elvyttäminen sosiaalisen vihreän kehityksen ohjelman 
avulla, sekä sosiaalisten infrastruktuurien kehittämistä koskevan ohjelman;

64. kehottaa toteuttamaan erittäin velkaantuneiden jäsenvaltioiden velkojen 
uudelleenjärjestelyprosessin, jotta niillä olisi riittävästi finanssipoliittista liikkumavaraa 
voidakseen edistää tarvittavia investointeja talouden taantuman torjumiseksi ja julkisten 
palvelujen vahvistamiseksi;

65. korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden on luotava uusia varoja elpymisen 
rahoittamiseksi; korostaa, että elpyminen ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista, ellei sitä 
rahoiteta progressiivisilla ja uudelleenjakoon perustuvilla varoilla; kehottaa korottamaan 
sekä suuryrityksiin että varakkaisiin henkilöihin kohdistuvia veroja; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita nostamaan yhteisötuloveroastetta ja asettamaan korkeampia 
verokantoja kannattavimmille yrityksille, erityisesti sellaisille rahoitusalan yrityksille, 
jotka ovat hyötyneet spekulatiivisista ja lyhyen aikavälin liiketoimista, sekä luomaan 
ylisuurten voittojen veron; kehottaa jäsenvaltioita luomaan vauraimmille henkilöille 
suunnatun nettovarallisuusveron;

66. kehottaa neuvostoa sitoutumaan EU:n lisärahoitukseen, yhdistämään elvytysrahaston 
tuottavalla tavalla edistyneeseen, tehostettuun ja uudelleen suunnattuun monivuotiseen 
rahoituskehykseen 2021–2027 ja antamaan suuntaviivoja rahastolle, joka tarjoaa 
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resursseja heikoimmassa asemassa oleville jäsenvaltioille, alueille ja yksilöille, jotta ne 
voivat käsitellä kestävällä tavalla maiden ja alueiden eroja, sosiaalisia eroja ja 
eriarvoisuutta;

67. kehottaa komissiota keskeyttämään osittain EU:n arvonlisäverosääntöjä koskevat 
rikkomismenettelyt, jotta jäsenvaltiot voivat alentaa keskeisten tuotteiden alv-asteita tai 
lisätä nämä tuotteet verosta vapautettujen tuotteiden luetteloon; kehottaa komissiota 
ehdottamaan alv-direktiivin11 tarkistamista EU:n alv-sääntöjen progressiivisuuden 
lisäämiseksi; 

68. kehottaa tiiviimmän yhteistyön menettelyyn osallistuvia jäsenvaltioita sopimaan 
finanssitransaktioverosta; korostaa, että globaali EU-ratkaisu olisi asianmukaisin, ja 
kehottaakin komissiota ehdottamaan uutta finanssitransaktioveroa kaikille 
jäsenvaltioille;

69. tuo esiin tämän kriisin aikana syntynyttä kansainvälistä solidaarisuutta, jota muun 
muassa Kiina, Kuuba ja Venezuela ovat osoittaneet, ja kehottaa soveltamaan tällaista 
solidaarisuutta myös muiden kriisien, kuten ilmastosta johtuvan pakkomuuton ja 
luonnonkatastrofien, aikana; katsoo, että kansainvälisen yhteisön on osoitettava 
samanlaista solidaarisuutta kolmansia maita kohtaan erityisesti, jotta voidaan käsitellä 
menetyksiä ja vahinkoja, sopeutumista ja ilmastorahoitusta, sekä muita globaalin etelän 
esittämiä solidaarisuutta koskevia vaatimuksia; kehottaa näistä syistä lopettamaan 
välittömästi kolmansiin maihin kohdistetut pakotteet ja taloussaarrot, jotka vaarantavat 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tämän pandemian aikana;

70. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan yhteistä sitoumustaan ja antamaan virallista 
kehitysapua kehitysmaille; kehottaa osoittamaan lisävaroja kaikille EU:n 
kehitysyhteistyövälineille sekä ulkoisen ja humanitaarisen avun välineille ja 
osoittamaan määrärahoja, joilla autetaan kehitysmaita politiikan täytäntöönpanossa, 
jotta voidaan vahvistaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää ja toimittaa kaikki 
mahdolliset tarvittavat materiaalit sekä lääketieteellinen, inhimillinen ja tekninen tuki 
pandemiaan vastaamiseksi; kehottaa tukemaan kehitysmaita terveydenhuollon laitteiden 
tuotannossa; korostaa, että uutta monivuotista rahoituskehystä on muutettava näiden 
hätäaputarpeiden mukaisesti ja että resursseja on lisättävä; kehottaa EU:ta tukemaan 
kahdenvälistä, monenvälistä ja kaupallista velkahelpotusta ja joustoa korkojen 
maksamatta jättämisen suhteen kahden tai kolmen vuoden ajan kaikille kehitysmaille, 
erityisesti alhaisen tulotason ja keskitulotason Afrikan maille; 

71. korostaa, että IMF:n ja Maailmanpankin on taattava rahoitusvaikeuksissa oleville maille 
mahdollisuus saada rahoitusta ilman syrjintää ja ilman ehtoja sekä ilman ns. 
rakennesopeutusohjelmia, jotka heikentävät terveydenhuoltojärjestelmiä ja estävät 
valtioita reagoimasta kriiseihin; korostaa, että IMF:n ja Maailmanpankin on peruttava 
velkojen takaisinmaksaminen ja luotava mekanismeja velkojen antamiseksi anteeksi 
erityisesti köyhtyneille maille, jotka tarvitsevat kaikki resurssinsa varmistaakseen 
oikeuden terveyteen ja muihin ihmisoikeuksiin, ja ns. oikeudettoman velan tapauksissa;

11 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28. marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).
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72. kehottaa komissiota johtamaan toimia, joilla pyritään vahvistamaan kaikkia 
kansainvälisiä pyrkimyksiä aidosti oikeudenmukaiseen ja tukea antavaan 
maailmanlaajuiseen terveysalan yhteistyöhön, joka on mukautettu aikamme haasteisiin 
ja jossa on tehokkaita ja ennaltaehkäiseviä mekanismeja pandemiahälytyksiin ja 
terveyskriisien ehkäisemiseen sekä mekanismeja patenttien, rokotteiden ja 
lääkinnällisten laitteiden jakamista varten;

73. pyytää WHO:ta edistämään kansainvälisellä tasolla, YK:n kauppa- ja 
kehityskonferenssissa ja WTO:ssa sellaisen erityisen kansainvälisen yhteistyöaloitteen 
syntymistä, joka koskee lääkkeiden ja kansanterveyden sekä elintarvikkeiden ja veden 
saatavuutta kaikille perusoikeuksina; kehottaa komissiota koordinoimaan toimia YK:n 
kanssa ja useita avunantajia kattavan YK:n koronavirusrahaston kautta, jotta autetaan 
heikkoja terveydenhuoltojärjestelmiä omaavia kehitysmaita kriisin hoitamisessa;

DEMOKRATIAKRIISI

Perusoikeuksien suojeleminen 

74. korostaa, että kansalaisilla on oikeus perusoikeuksiensa suojeluun kaikkina aikoina, 
myös hätätilanteissa, ja että heillä on perusoikeus saada vapaasti ja yhdenvertaisesti 
laadukkaita julkisia terveyspalveluja; muistuttaa, että WHO :n mukaan ihmisoikeuksien 
ja terveyden perusperiaatteisiin kuuluvat muun muassa tasa-arvo ja syrjimättömyys, ja 
edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat niitä tinkimättä;

75. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
saatavuuden kaikille riippumatta maahanmuuttaja-asemasta tai tulotasosta; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimenpiteitä sosiaalisen suojelun alalla, jotta voidaan 
tukea niitä, joihin kriisi vaikuttaa suhteettomasti, mukaan lukien naiset, jotka ovat jo 
sosioekonomisesti epäsuotuisassa asemassa, joilla on raskaampi hoitotaakka ja jotka 
elävät yhä suuremmassa vaarassa joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi, ja 
asettamaan lähisuhdeväkivallan torjunnan etusijalle kaikissa julkisissa toimissaan; 
toistaa neuvostolle esittämänsä pyynnön saattaa Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi 
EU:n osalta kiireellisesti päätökseen; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin 
perheväkivallan uhrien, erityisesti naisten ja lasten, suojelemiseksi ottamalla käyttöön 
hätävaroitusjärjestelmiä, vihjepuhelinlinjoja ja palveluja, luomalla turvallisia tapoja 
hakea tukea ja takaamalla väkivallalta suojaavat tilat ja turvakodit; kehottaa 
jäsenvaltioita takaamaan tehokkaasti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen 
saatavuuden kaikille naisille ja tytöille covid-19-pandemian aikana, erityisesti 
turvallisen mahdollisuuden saada abortti, ja torjuu jyrkästi kaikki yritykset vesittää 
hlbti-oikeuksia; tuomitsee tässä yhteydessä pyrkimykset kriminalisoida aborttiin liittyvä 
hoito Puolassa ja hyökkäyksen transihmisten oikeuksia vastaan Unkarissa;

76. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään covid-19:n torjumiseksi sellaisia oikeasuhteisia, 
tarpeellisia ja syrjimättömiä toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan tilapäisiä, joilla on 
selkeät ja pakolliset aikarajat, jotka ovat parlamentin valvonnan alaisia ja joiden ei 
pitäisi toimia verukkeena sortotoimille terveyden suojelun varjolla;

77. tuomitsee jyrkästi Unkarin parlamentin 30. maaliskuuta 2020 hyväksymän 
poikkeustilalain, jossa Víktor Orbánille ja hänen hallitukselleen annetaan rajoittamaton 
valta ja vapaat kädet rajoittaa perusoikeuksia; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
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ryhtymään välittömästi toimiin tätä kehitystä vastaan ja käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä ja menettelyjä sen varmistamiseksi, että Unkari 
noudattaa täysimääräisesti SEU-sopimuksen 2 artiklaa; kehottaa neuvostoa järjestämään 
huhtikuussa ylimääräisen kokouksen, jossa keskustellaan tästä aiheesta, ja 
varmistamaan, että asiaa käsitellään välittömästi SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa kuulemisissa;

78. on erittäin huolissaan siitä, että on hyväksytty valvontatoimia, joilla torjutaan viruksen 
leviämistä, mukaan lukien sijaintitietojen kerääminen teleoperaattoreilta tai 
älypuhelinsovelluksista väestön liikkeiden seuraamiseksi tai tartunnan mahdollisesti 
saaneiden ihmisten havaitsemiseksi; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti kansallisia 
toimenpiteitä, joilla voi olla haitallinen vaikutus yksityisyyteen ja tietosuojaan, ja 
kuulemaan Euroopan tietosuojavaltuutettua ennen minkään tätä alaa koskevan aloitteen 
hyväksymistä; korostaa, että kaikkien yksityisyyttä ja tietosuojaa rajoittavien 
toimenpiteiden on oltava laillisia, tehokkaita torjumaan ihmishenkiin ja 
kansanterveyteen kohdistuvia riskejä, ja ehdottoman oikeasuhteisia ja että niitä on 
käytettävä ainoastaan kansanterveydellisiin tarkoituksiin ja tiukkojen aikarajojen 
puitteissa; korostaa, että hätätila-aloitteet eivät saa johtaa laajamittaiseen valvontaan 
kriisin jälkeen, ja vaatii takeita tältä osin; painottaa lisäksi, että tällainen digitaalinen 
tuki viruksen torjunnassa voi onnistua vain, jos sitä täydennetään laajamittaisilla 
testeillä tartunnan havaitsemiseksi;

79. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita takaamaan oikeuden turvapaikkaan ja tarjoamaan 
turvapaikanhakijoille riittävät ja ihmisarvoiset avoimet vastaanottotilat, jotka 
mahdollistavat kaikkien ennaltaehkäisevien toimien toteuttamisen, myös sosiaalisen 
etäisyyden, keskeyttämään kaikki palauttamispäätökset ja karkotukset, lopettamaan 
säilöönoton maahanmuuttaja-aseman vuoksi, jatkamaan automaattisesti oleskelulupia ja 
myöntämään väliaikaiset oleskeluluvat paperittomille muuttajille, kuten Portugalissa on 
tehty, sekä pidentämään nykyisiä ulkomaalaislainsäädännössä vahvistettuja 
määräaikoja; kehottaa komissiota sisällyttämään nämä vaatimukset jäsenvaltioille 
antamiinsa suuntaviivoihin ja tekemään yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa 
Kreikan saarilla olevien leirien tyhjentämiseksi muun muassa siirtämällä 
turvapaikanhakijoita muihin EU:n jäsenvaltioihin ja toteuttamalla perheenyhdistämisiä;

80. on erittäin huolissaan Italian ja Maltan viranomaisten päätöksestä käyttää covid-19-
pandemiaa julistaakseen satamansa ”vaarallisiksi”; pitää huolestuttavana, että nämä 
viranomaiset eivät ole auttaneet hädässä olevia ihmisiä etsintä- ja pelastustoimien 
vyöhykkeillään, vaikka niitä on kehotettu toimimaan; muistuttaa, että olisi löydettävä 
ratkaisuja sekä merihädässä olevien ihmisten että maissa olevien ihmisten elämän ja 
terveyden suojelemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälisen 
oikeuden mukaista velvoitettaan auttaa merihädässä olevia aluksia ja tarjota 
maihinnousupaikka ihmisille, jotka on pelastettu merellä, myös kansalaisyhteiskunnan 
tukemille aluksille ja kauppa-aluksille; muistuttaa kehottaneensa EU:ta käynnistämään 
ennakoivan etsintä- ja pelastusoperaation keskisellä Välimerellä;

81. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään vain tarpeellisia, koordinoituja ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, kun ne rajoittavat matkustamista tai ottavat käyttöön ja jatkavat 
sisärajatarkastuksia, sen jälkeen kun on huolellisesti arvioitu, miten tehokkaasti niillä 
voidaan puuttua kansanterveysongelmaan, ja jotka perustuvat voimassa oleviin 
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säännöksiin eli Schengenin rajasäännöstöön ja liikkumisvapautta koskevaan direktiiviin 
ja ovat täysin perusoikeuskirjan mukaisia; palauttaa mieliin, että kansainvälistä suojelua 
tarvitsevat henkilöt eivät kuulu luetteloon, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia, 
joilla ei ole pääsyä Schengen-alueelle, ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet tämän varmistamiseksi käytännössä; kehottaa 
komissiota valvomaan kaikkien toteutettujen toimenpiteiden laillisuutta, 
oikeasuhteisuutta ja johdonmukaisuutta ja varmistamaan vähintäänkin niiden 
jälkiarvioinnin, jotta voidaan palata täysin toimivaan Schengen-alueeseen ja kunnioittaa 
kaikilta osin oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen;

82. on huolissaan tilanteesta vankiloissa ja pidätyskeskuksissa, joissa yli 1,5 miljoonan 
ihmisen terveys on vaarassa Euroopassa; kehottaa lisäämään lääketieteellistä apua ja 
edistämään WHO:n ja Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean 
suosittelemien toimenpiteiden hyväksymistä; kehottaa jäsenvaltioita sallimaan 
pidätettyjen, erityisesti matalan riskin, iäkkäiden ja haavoittuvimmassa asemassa 
olevien rikoksentekijöiden, vapauttamisen varhaisessa vaiheessa ja lisäämään 
turvautumista ilman vapaudenmenetystä toteutettaviin toimenpiteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia varotoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
vankien oikeutta pitää yhteyttä perheisiinsä kunnioitetaan;

83. korostaa, että covid-19-pandemia on lisännyt rasismi- ja syrjintätapauksia EU:ssa; pitää 
valitettavana, että monissa jäsenvaltioissa poliitikot ovat leimanneet tiettyjä 
ihmisryhmiä syntipukeiksi ja että ilmenee rasistista politiikkaa, mikä kaikki on johtanut 
maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan 
lisääntymiseen; korostaa tarvetta puuttua viharikosongelmaan edistämällä tehokasta 
lainsäädäntökehystä kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota ja sen puheenjohtajaa 
tuomitsemaan useiden jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisten romaneihin 
kohdistaman väkivallan, myös joukkokarkotukset, pandemian aikana;

84. korostaa, että parlamentin on voitava valvoa kaikkia komission toteuttamia 
toimenpiteitä; korostaa, että parlamentin on oltava mukana päätöksentekoprosesseissa, 
ja kehottaa siksi kumoamaan päätökset, jotka on tehty parlamentin edustajien 
sivuuttamiseksi;

°

° °

85. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan keskuspankille sekä jäsenvaltioiden hallituksille, parlamenteille ja 
työmarkkinaosapuolille.


