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B9-0157/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, 
omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta
(2020/2631(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan sekä sen 
pöytäkirjan N:o 28 taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225, 311 ja 
312 artiklan,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 
koskevan parlamentin kannan valmistelu1,

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (COM(2018)0322),

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa väliaikaisen mietinnön monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin2,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista 20. lokakuuta 
2010 tehdyn puitesopimuksen3 16 kohdan,

– ottaa huomioon paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan 
parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten 
sopimuksen4 10 kohdan,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi5,

1 EUVL C 162, 10.5.2019, s. 51.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032.
3 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
4 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa 
komissiolle annettiin tehtäväksi arvioida tarpeet täsmällisesti ja antaa kiireellisesti 
ehdotus elvytyssuunnitelmaksi,

– ottaa huomioon euroryhmän 8. toukokuuta 2020 antaman lausunnon pandemiakriisin 
tukitoimesta,

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2020 julkaistun euroryhmän raportin kattavasta 
talouspoliittisesta reagoinnista covid-19-pandemiaan,

– ottaa huomioon parlamentin 26. maaliskuuta 2020 hyväksymän koronaviruksen 
vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen (CRII) sekä 17. huhtikuuta 2020 
hyväksymän CRII+-aloitteen, joilla erityisesti annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) aiempaa 
joustavammin,

– ottaa huomioon euroryhmän hyväksymän 540 miljardin euron tukipaketin, jolla tuetaan 
jäsenvaltioita, yrityksiä ja työntekijöitä covid-19-kriisin aikana Euroopan 
vakausmekanismin (EVM), Euroopan investointipankin (EIP) ja eurooppalaisen 
hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE-
tukiväline) kautta,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Euroopan parlamentin täysistunnolle 
16. huhtikuuta 2020 antaman julkilausuman EU:n pitkän aikavälin talousarvioon 
sisällytettävien omien varojen enimmäismäärien nostamisesta väliaikaisesti 
1,2 prosentista enintään 2 prosenttiin EU-27:n kriisiä edeltäneestä BKTL:sta,

– ottaa huomioon komission 6. toukokuuta 2020 julkistaman kevään 2020 
talousennusteen,

– ottaa huomioon Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuimen 5. toukokuuta 2020 
antaman ratkaisun EKP:n julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta sekä 
Euroopan unionin tuomioistuimen 8. toukokuuta antaman lehdistötiedotteen,

– ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2020 hyväksytyt tilapäiset puitteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat covid-19-pandemian aikana lisätä tukea taloudelle 
valtiontukisääntöjen mukaista joustavuutta täysimääräisesti hyödyntäen,

– ottaa huomioon EKP:n neuvoston 18. maaliskuuta 2020 antaman päätöksen pandemiaan 
liittyvästä poikkeustilanteessa toteutettavasta osto-ohjelmasta, 

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

– ottaa huomioon Pariisin sopimuksen, jossa vahvistetaan yleinen kehys vaarallisen 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi rajoittamalla maapallon lämpeneminen selvästi alle 
kahteen celsiusasteeseen ja pyrkimällä rajoittamaan se puoleentoista celsiusasteeseen,

– ottaa huomioon Euroopan neuvostossa 3. toukokuuta 1996 tehdyn uudistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan,
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission marraskuussa 2017 
antaman julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista,

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

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

A. ottaa huomioon, että useiden lykkäysten jälkeen komission odotetaan esittävän 
toukokuun 2020 lopulla ajan tasalle saatetun ehdotuksen vuosien 2021–2027 
monivuotiseksi rahoituskehykseksi sekä elvytyssuunnitelmaa koskevan ehdotuksen, 
jolla tuetaan elpymistä covid-19-kriisin jälkeen rahoitusta ja resursseja lisäämällä;

B. 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; ottaa huomioon, että terveyskriisin johdosta talous on supistunut 
ennennäkemättömällä tavalla; ottaa huomioon, että EU:n BKT:n ennustetaan supistuvan 
noin 7,5 prosenttia vuonna 2020, eli paljon enemmän kuin maailmanlaajuisen 
rahoituskriisin aikana vuonna 2009, ja elpyvän vain 6 prosenttia vuonna 2021;

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 
strategiaa viruksen torjumiseksi, jotta vältettäisiin jäsenvaltioiden välinen kilpailu 
niukoista terveydenhuoltoresursseista;

D. ottaa huomioon, että julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiin on kohdistunut ja kohdistuu 
edelleen 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;

E. ottaa huomioon, että komissio on päättänyt aktivoida vakaus- ja kasvusopimuksen 
alijäämäsääntöjen ”yleisen poikkeuslausekkeen” kannustaakseen jäsenvaltioita 
käyttämään julkisia varoja muttei ole ryhtynyt ratkaiseviin toimiin korvatakseen 
kyseisen sopimuksen uudella kestävää kehitystä ja työllisyyttä koskevalla sopimuksella;

F. toteaa, että Euroopan keskuspankki on sitoutunut toteuttamaan 750 miljardin euron 
suuruisen, yksityisen ja julkisen sektorin arvopaperien ostamiseen tarkoitetun, 
pandemiaan liittyvän poikkeustilanteessa toteutettavan osto-ohjelman , joka osaltaan 
keventää julkista velkataakkaa kriisin aikana, ja 120 miljardin euron edestä rahan 
määrään vaikuttavia elvytystoimia sekä ostamaan velkainstrumentteja 20 miljardilla 
eurolla;
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G. toteaa, että EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät 23. huhtikuuta 2020 
euroryhmän 9. huhtikuuta 2020 tekemät EVM:ää koskevat päätökset sekä EIP:n ja 
komission päätökset, joista koostuvan paketin arvo on 540 miljardia euroa, mikä on 
sekä riittämätön määrä että joissakin tapauksissa epäasianmukainen toimenpide, koska 
EVM-paketti edellyttää lainoja ja tiukkaa ehdollisuutta eikä siihen sisältyvässä SURE-
tukialoitteessa taata työoikeuksia ja palkkoja;

H. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi vaikuttaa hyvin eri tavoin jäsenvaltioiden ja 
alueiden talouksiin, sillä niiden valmiudet vastata talouskriisin ovat hyvin erilaiset; 
toteaa, että terveyskriisin pahiten koettelemat jäsenvaltiot ja alueet kärsivät myös 
taloudellisesti eniten;

I. ottaa huomioon, että terveyskriisin taloudelliset seuraukset vaikuttavat kaikissa 
jäsenvaltioissa eniten kaikkein haavoittuvimpiin väestönosiin; ottaa huomioon, että 
hyvin todennäköisesti sosiaaliset, taloudelliset ja alueelliset erot kasvavat niin 
jäsenvaltioissa kuin koko EU:n alueella;

J. ottaa huomioon, että julkisen talouden liikkumavara on hyvin erilainen eri 
jäsenvaltioissa; katsoo, että EU:n heterogeeninen arkkitehtuuri, sen politiikkojen 
erilaiset vaikutukset ja riittämättömät toimet talouskriisiin vastaamiseksi voivat 
aiheuttaa uuden valtionvelkakriisin;

K. katsoo, että kaikkien eurooppalaisten toimijoiden velvollisuutena on muuttaa taloutensa 
niin, että sillä tuetaan osallistavien, tasapainoisten ja ympäristön kannalta kestävien 
yhteiskuntien kehittämistä; katsoo, että mikään EU:n valitsema taloudellisesti 
merkityksellinen elvytysratkaisu ei saa lisätä jäsenvaltioiden velkaa entisestään;

L. ottaa huomioon, että edellisen kriisin aikana talouden nykyinen ohjausjärjestelmä, 
erityisesti vakaus- ja kasvusopimus, osoittautui erittäin myötäsykliseksi ja näin ollen 
jyrkensi taloudellisia eroja EU:ssa;

M. katsoo, että EU:n tasolla hyväksytyt ja harkittavana olevat toimenpiteet eivät missään 
tapauksessa riitä vastaamaan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen aiheuttamiin 
ongelmiin, joita covid-19-pandemian seuraukset ovat pahentaneet entisestään; toteaa, 
että kuten euroryhmän äskettäiset kokoukset ovat osoittaneet, nämä toimet ovat tuoneet 
esiin EU:n sisällä vallitsevat syvät erimielisyydet ja solidaarisuuden puutteen sekä 
jäsenvaltioiden ja Euroopan kansojen kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi esitettyjen 
toimien riittämättömyyden, ja katsoo, että samalla niissä tehdään myönnytyksiä 
Euroopan suurvaltojen ja suurten talous- ja rahoitusryhmien etujen turvaamiseksi; ottaa 
huomioon, että nämä toimenpiteet ovat rajoitettuja ja väliaikaisia ja että niissä on 
noudatettu velkaantumislogiikkaa, joka lisää velkaa jo ennestään kestämättömään 
velkataakkaan ja jossa asetetaan ehtoja, joilla ei sen enempää taata työntekijöiden ja 
kansojen oikeuksia kuin vastata jäsenvaltioiden tarpeisiin, mikä syventää 
epäsymmetriaa, eriarvoisuutta ja riippuvuussuhteita EU:ssa;

N. katsoo, että covid-19-pandemiaa ei pidä millään tavalla käyttää tekosyynä viivästyttää 
toimia ilmasto- ja ympäristöhätätilan ratkaisemiseksi; katsoo, että yhteiskuntamme ja 
taloutemme on rakennettava uudelleen ympäristön kannalta kestävältä ja sosiaaliselta 
pohjalta ja että, nyt jos koskaan, pandemian jälkeen siihen tarjoutuu mahdollisuus;
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O. ottaa huomioon, että itse epidemia ja siitä johtuva talous- ja sosiaalikriisi ovat 
molemmat maailmanlaajuisia ongelmia; katsoo tilanteen edellyttävän maailmanlaajuista 
solidaarisuutta ja yhteistyötä kilpailun sijasta;

P. ottaa huomioon, että ILO:n arvion mukaan covid-19-pandemian kiihdyttämä talous- ja 
työllisyyskriisi voi johtaa siihen, että maailmanlaajuisesti menetetään 305 miljoonaa 
kokoaikaista työpaikkaa vuoden 2020 toisella neljänneksellä;

Q. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa käyttöön otetut eristystoimet vaikuttavat erityisen 
voimakkaasti epävarmasta asumistilanteesta kärsiviin, epävarmoissa ja epätyypillisissä 
työsuhteissa oleviin, epävirallisissa leireissä tai kaduilla asuviin tai asunnottomiin 
ihmisiin, joilla ei ole mahdollisuutta saada puhdasta vettä ja asianmukaisia 
sanitaatiopalveluja mutta joilla ei myöskään ole mahdollisuutta saada tietoa tai käyttää 
digitaalisia yhteyksiä;

Uusi, kunnianhimoinen ja uudelleenkohdennettu monivuotinen rahoituskehys, joka vastaa 
todellisia tarpeita ja kansalaisten odotuksia

1. palauttaa mieliin 14. marraskuuta 2018 vahvistamansa ja 10. lokakuuta 2019 uudelleen 
esittämänsä kannan, jonka mukaan vuosien 2021–2027 maksusitoumusmäärärahoiksi 
olisi vahvistettava 1 324,1 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina, mikä vastaa 
1,3:a prosenttia 27-jäsenisen EU:n bruttokansantulosta (BKTL); katsoo kuitenkin, että 
mainittu määrä on riittämätön; korostaa, että covid-19-kriisi on muuttanut täysin 
päätöksentekoympäristön, jossa tämä kanta hyväksyttiin; korostaa siksi, että 
parlamentin kannassa esitettyjä määrärahoja on lisättävä merkittävästi, jotta voidaan 
vastata meneillään olevaan kriisiin, eriarvoisuuden ja jäsenvaltioiden välisten erojen 
lisääntymiseen sekä entistäkin kovempiin sosiaalisiin, taloudellisiin, alueellisiin ja 
ympäristöön, työllisyyteen ja terveyteen liittyviin haasteisiin;

2. muistuttaa, että koheesiopolitiikka perustuu solidaarisuuteen ja että se on jälleen kerran 
osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista politiikoista, joilla voidaan vastata covid-19-
kriisin aiheuttamiin akuutteihin haasteisiin; kehottaa vahvistamaan koheesiopolitiikan 
pitkän aikavälin talousarviota ja toteuttamaan perinpohjaisesti uudistettua ja aidosti 
kestävää yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka nimellismäärärahoja on lisätty verrattuna 
vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin määrärahoihin; 
muistuttaa, että näillä kahdella politiikalla varmistetaan lähentyminen, kansojen 
hyvinvointi, kohtuullinen elintaso ja maaseudun kehittyminen ja että niillä edesautetaan 
alueiden ja jäsenvaltioiden välisten sosiaalisten, taloudellisten ja alueellisten erojen 
torjumista;

3. korostaa, että kaikkien tulevien lainsäädäntömuutosten yhteydessä olisi kerrottava 
mahdollisista koheesiopolitiikkaan kohdistuvista talousarviovaikutuksista; korostaa, että 
koheesiopolitiikkaa ei saa pitää pelkästään välineenä, jolla voidaan lisätä tai kanavoida 
muita varoja ja välineitä; korostaa, että resursseja on lisättävä huomattavasti, jos 
koheesiopolitiikalla aiotaan edistää uusia painopisteitä esimerkiksi terveyden, kestävän 
matkailun ja kulttuurin aloilla ja keskittyä aiempaa enemmän tiettyihin sosiaali- ja 
työvoimapoliittisiin painopisteisiin; muistuttaa, että avustusten on pysyttävä 
koheesiopolitiikan keskeisenä välineenä erityisesti kun on kyse julkisten palvelujen, 
sosiaalipalvelujen sekä pk-yritysten tukemisesta; kehottaa ottamaan käyttöön erityisiä 
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kuntien suojelemiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, mikä on keskeisen tärkeää, koska 
kriisi ja siitä johtuvat negatiiviset talousnäkymät aiheuttavat erityisesti kunnille 
huomattavia tulonmenetyksiä ja lisäävät samalla taloudellista rasitetta;

4. muistuttaa, että rauha ja solidaarisuus ovat EU:n keskeisiä arvoja, joita olisi 
johdonmukaisesti tuettava EU:n talousarvion avulla; korostaa lisäksi, että covid-19-
pandemia leviää nopeasti ympäri maailman ja että se aiheuttaa vakavia seurauksia 
kolmansille maille; on vakuuttunut, että tämän maailmanlaajuisen kriisin 
ratkaisemiseksi tarvitaan solidaarisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä; vaatii siksi 
peruuttamaan puolustus-, sotilas- ja sisäisiin turvallisuuspolitiikkoihin osoitetut 
määrärahat ja kohdentamaan niiden talousarviot uudelleen keskeisiin lähentymis- ja 
solidaarisuuspolitiikkoihin, kuten koheesio- ja maatalouspolitiikkaan, humanitaariseen 
apuun sekä naapuruus- ja kehityspolitiikkaan; pitää ratkaisevan tärkeänä, että 
avunantajat eivät kohdenna seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin jo 
osoitettua rahoitusta uudelleen muihin, covid-19-toimiin liittyviin painopisteisiin; 
katsoo, että EU:n olisi sisällytettävä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet covid-19-pandemian johdosta myöntämäänsä humanitaariseen ja 
kehitysapuun;

5. korostaa, että covid-19-pandemia on osoittanut, että Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskukselle (ECDC), Euroopan lääkevirastolle (EMA) ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusvirastolle (EFSA) sekä näistä aloista vastaaville kansallisille 
viranomaisille tarvitaan ehdottomasti lisää ja riittävästi rahoitusta EU:n ohjelmien 
kautta;

6. katsoo, että covid-19-kriisin vuoksi suurempi osuus vuosien 2021–2027 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä olisi kohdennettava kansallisiin, alueellisiin ja kunnallisiin julkisiin 
palveluihin, julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiin, tutkimukseen, vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon, koulutukseen, ympäristöön ja LIFE-
ohjelmaan, pk-yrityksille, pienimuotoiseen rannikkokalastukseen sekä 
kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen politiikkaan;

7. korostaa, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 70 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä on tarpeen Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi ottaen 
huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen 
(UNFCCC) tasapuolisuuden periaatteet; korostaa, että vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen ilmasto- ja biodiversiteettitoimien 
valtavirtaistamistavoitteiden olisi ylitettävä parlamentin väliaikaisessa mietinnössä 
asetetut tasot; kehottaa asettamaan seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen 
ilmastoa ja ympäristöä koskevan 50 prosentin menotavoitteen;

8. kehottaa Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
horisontaaliseen valtavirtaistamiseen; korostaa, että oikeudenmukaista siirtymää olisi 
myös pidettävä EU:n horisontaalisena poliittisena lähestymistapana, jossa vahvistetaan 
sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien oikeuksien kunnioittamisen, kansojen 
hyvinvoinnin ja ylöspäin suuntautuvan sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
lähentymisen arvot ja joka saa aikaan merkittävän hiilestä irtautumisen vuotta 2030 
koskevien tavoitteiden mukaisesti; korostaa, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
olisi pantava täytäntöön nämä arvot ja varmistettava kipeästi kaivattu kestävä, 
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osallistava ja sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtyminen päästöttömään talouteen;

9. ehdottaa, että ensisijaiset kestävät alat ja budjettikohdat, joilla on hyvät valmiudet luoda 
taloudellista toimintaa ja laadukkaita työpaikkoja ja joilla pyritään erityisesti 
vähentämään nuorisotyöttömyyttä, olisi yksilöitävä monivuotisen rahoituskehyksen 
otsikoissa ja niiden olisi saatava ensisijaista rahoitusta, kun otetaan huomioon aikomus 
suunnata varoja toimintavalmiisiin hankkeisiin;

10. toteaa uudelleen, että se ei anna hyväksyntäänsä uudelle monivuotiselle 
rahoituskehykselle ilman sopimusta tarkistetusta ja laajennetusta EU:n omien varojen 
järjestelmästä;

11. kehottaa nostamaan EU:n omien varojen enimmäismäärän kahteen prosenttiin EU-27:n 
kriisiä edeltäneestä BKTL:sta koko kaudeksi 2021–2027; korostaa, että tällaisesta 
korotuksesta saatavat lisävarat olisi kohdennettava nimenomaisesti toimiin, joilla 
lievennetään covid-19-kriisin vaikutuksia, sekä EU:n keskeisiin sosiaali-, ympäristö- ja 
solidaarisuuspoliittisiin toimiin;

12. kehottaa komissiota ehdottamaan uutta, huomattavasti kunnianhimoisempaa ja 
uudelleen suunnattua monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2021–2027 edellä 
mainittujen periaatteiden mukaisesti ja lisäämään koheesio-, ilmasto-, työllisyys- ja 
terveyspolitiikan rahoitusta;

13. kehottaa komissiota laatimaan välittömästi kunnianhimoisen ja solidaarisuuteen 
perustuvan monivuotisen rahoituskehyksen varautumissuunnitelman, koska on lähes 
väistämätöntä, että vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ei päästä 
sopimukseen ajoissa, jotta se voi tulla voimaan 1. tammikuuta 2021, jotta voitaisiin 
paitsi tarjota turvaverkko EU:n ohjelmien edunsaajille yksinkertaisesti jatkamalla 
vuoden 2020 enimmäismääriä, myös auttaa lieventämään tehokkaasti covid-19-kriisin 
moninaisia vaikutuksia; korostaa, että monivuotisen rahoituskehyksen 
varautumissuunnitelman olisi oltava voimassa vähintään yhden vuoden ajan 
tammikuusta 2021 alkaen, ja siinä olisi säädettävä asianmukaisista mukautuksista, 
uudelleensuuntaamisista ja joustosta sekä kohdennetuista lisäyksistä;

Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta oikeudenmukainen elvytyssuunnitelma, jossa ketään ei 
jätetä jälkeen

14. pitää valitettavana komission viivettä elvytyssuunnitelmansa esittämisessä ja korostaa 
tehokkaan koordinoinnin ja suunnittelun tarvetta EU:n tasolla; kehottaa komissiota 
esittämään kokonaisvaltaisen elvytyssuunnitelman, joka perustuu yhteisömenetelmään 
ja jonka avulla jäsenvaltiot voivat muuttaa talouttaan kestävällä, yhtenäisellä ja 
sosiaalisesti tasapainoisella tavalla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti;

15. kehottaa komissiota esittämään vähintään 1,5 biljoonan euron suuruista nollakorkoisilla 
jatkuvilla joukkovelkakirjalainoilla rahoitettavaa Euroopan elvytysrahastoa, joka jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken koheesiosääntöjen mukaisesti ja jossa käytetään avustuksia 
ilman makrotaloudellisia tai muita ehtoja; katsoo, että EKP:n olisi ostettava nämä 
joukkovelkakirjalainat ja jätettävä ne vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen 
ulkopuolelle, kunnes sopimus kumotaan;
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16. muistuttaa, että yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen olisi oltava elvytyssuunnitelman 
keskeisiä pilareita; katsoo, että elpymisen kaikkialla EU:ssa on perustuttava EU:n 
laajuisiin välineisiin ja politiikkoihin, joilla vältetään kriisin epäsymmetristen 
vaikutusten aiheuttamien erojen suurentuminen; katsoo, että vahva koheesiopolitiikka 
tukee kaikkien alueiden elpymistä, kääntää sosiaalisten, taloudellisten ja alueellisten 
erojen syvenemisen suunnan ja auttaa eniten kärsineitä, heikoimmassa ja 
haavoittuvimmassa asemassa olevia yhteiskuntia ja ihmisiä sekä edistää kestävää 
kasvua ja työpaikkojen luomista; katsoo, että välitöntä kriisitukea ja maksuvalmiustukea 
olisi jatkettava, kunnes kriisistä eniten kärsineet jäsenvaltiot, alueet ja alat osoittavat 
selviä merkkejä elpymisestä; korostaa, että pitkän aikavälin kriisinsietokyvyn, 
taloudellisen vakauden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kasvun 
kehittämiseksi elvytyssuunnitelmassa on varmistettava kunnianhimoiset julkiset 
investoinnit, joilla edistetään terveyttä, koulutusta, harjoittelua, digitaalitaloutta ja 
ympäristöä ja vastataan samalla tehokkaasti rakenteellisiin haasteisiin; kehottaa 
ottamaan elvytyssuunnitelmassa kaikilta osin huomioon SEUT-sopimuksen 349 
artiklassa määriteltyjen syrjäisimpien alueiden erityispiirteet;

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että covid-19-pandemian aiheuttamaan pahenevaan 
eriarvoisuuteen ja epäsymmetriseen julkiseen velkaan puututaan konkreettisilla toimilla, 
jotka eivät ole säästötoimenpiteitä, kuten nollakorkoisilla avustuksilla ja uuden velan 
ottamisella yhteiselle vastuulle ja sen uudelleenjärjestelyllä;

18. korostaa, että covid-19-epidemia on osoittanut markkinatalouden puutteellisuuden, sillä 
tuotanto ja kauppa ovat monikansallisten yritysten hallinnassa ja rahoitusala on 
ylipaisunut; katsoo, että elvytysstrategiassa olisi keskityttävä keskeisillä reaalitalouden 
aloilla tehtäviin pitkän aikavälin julkisiin investointeihin, joilla luodaan laadukkaita 
työpaikkoja, saadaan aikaan tasa-arvoista kehitystä ja saavutetaan kunnianhimoiset 
ilmastotavoitteet; huomauttaa, että julkisen tuotantosektorin kehityksen edistämiseksi 
tarvitaan kiireellisesti julkista investointisuunnitelmaa erityisesti strategisilla aloilla, 
kuten lääkkeet, hygieniatuotteet, henkilönsuojaimet ja lääkinnälliset laitteet; korostaa, 
että jäsenvaltioiden ja EU:n myöntämät valtiontuet ja kaikki muut taloudellisen tuen 
muodot on kohdistettava yrityksille, jotka eivät välttele verojen maksamista eivätkä ole 
maksaneet osinkoja;

19. pitää euroryhmän 9. huhtikuuta 2020 hyväksymää 540 miljardin euron 
kokonaistukipakettia surkuteltavan riittämättömänä kasvaviin tarpeisiin nähden; pitää 
valitettavana, että nämä välineet ovat pääasiassa velkainstrumentteja, mikä johtaa 
julkisen velan räjähdysmäiseen kasvuun kaikissa jäsenvaltioissa; vastustaa EVM:n 
kautta myönnetyn 240 miljardin euron tuen kapeaa soveltamisalaa, rajallista 
kapasiteettia, ehdollisuutta ja siihen liitettyä valvontaa, mikä on johtanut siihen, että 
eniten rahoitustukea tarvitsevat jäsenvaltiot eivät käytä näitä välineitä; kehottaa 
euroryhmää tarkastelemaan uudelleen sekä avun laajuutta että siihen liittyviä ehtoja 
ehdotuksessaan;

20. on erittäin huolissaan komission tilastollisista menetelmistä, erityisesti liian 
optimistisista vipuvaikutusoletuksista, joita se soveltaa varojen keräämiseen; uskoo 
vakaasti, että pelkkä nykyisten rahoitusvälineiden uudelleen nimeäminen ei riitä 
kiireellisesti tarvittavaan talouden elpymiseen ja muutokseen;
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21. toteaa, että covid-19-pandemia ja siitä seuraava talouden taantuma, ilmastokriisi ja 
äärimmäinen eriarvoisuus liittyvät elimellisesti toisiinsa; kehottaa komissiota 
korottamaan kestävän investointiohjelman määrärahat kahteen biljoonaan euroon, jolla 
rahoitetaan vaiheittaista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen sosiaalista 
ulottuvuutta, jotta voidaan vähentää eriarvoisuutta, luoda miljoonia uusia työpaikkoja, 
lisätä sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta, parantaa 
terveydenhuoltojärjestelmien valmiutta tuleviin pandemioihin ja puuttua 
ilmastohätätilaan; korostaa, että julkiset varat olisi käytettävä julkisiin hankkeisiin ja 
että niistä olisi saatava julkista hyötyä; pitää komission 14. tammikuuta 2020 antamaa 
tiedonantoa kestävästä Euroopan investointiohjelmasta riittämättömänä ja liian 
riippuvaisena yksityisen rahoituksen hankkimisesta julkisin takauksin;

22. kehottaa laatimaan pk-yrityksiä ja erityisesti koulutusta, urheilua, kulttuuria, mediaa, 
luovaa alaa ja matkailualaa koskevan eurooppalaisen tukisuunnitelman, sillä ne 
kuuluvat kriisin vakavimmin koettelemiin aloihin;

23. kehottaa Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuimen äskettäisen päätöksen 
valossa jäsenvaltioita muuttamaan pikaisesti Euroopan keskuspankin mandaattia, jotta 
se voi toimia todellisena viime käden lainanantajana samalla tavalla kuin muiden 
lainkäyttöalueiden keskuspankit, ja asettamaan sen täyteen demokraattiseen valvontaan; 
huomauttaa, että komissio voi ratkaista nykyiset oikeudelliset ongelmat pitämällä 
joukkovelkakirjoja hallussaan, kunnes tarvittavat oikeudelliset muutokset voidaan 
tehdä;

24. kehottaa kumoamaan vakaussopimuksen, talouden ohjausta ja hallintaa koskevan 
lainsäädännön (talouspolitiikan ohjauspaketti ja budjettikuripaketti), eurooppalaisen 
ohjausjakson ja talousarviosopimuksen ja korvaamaan ne kestävää kehitystä ja 
työllisyyttä koskevalla sopimuksella, jolla varmistetaan työllisyys, osallistava kasvu ja 
ympäristönsuojelu; korostaa, että tällä tavoin EU ja jäsenvaltiot kehittävät tarvittavaa 
liikkumavaraa, jotta voidaan edistää julkisia investointeja, rahoittaa julkisia palveluja ja 
niiden sosiaalisia tehtäviä, vauhdittaa taloudellista toimintaa, erityisesti tuotantoaloilla, 
ja mahdollistaa talouden strategisten alojen julkinen omistus ja valvonta; korostaa myös, 
että näin varmistetaan, että EU:n nyt sallimaa ”joustavuutta” ei seuraa säästötoimia, 
jotka ovat köyhdyttäneet laajoja osia yhteiskunnista, kuten tapahtui vuoden 2008 kriisin 
jälkeen;

25. kehottaa neuvottelemaan uudelleen julkiset velat niiden ehtojen, maturiteettien, 
korkojen ja määrien osalta, jotta varoja voidaan suunnata uudelleen velanhoidosta 
jäsenvaltioiden kiireellisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin;

26. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla minimoidaan valtiontukisääntöjen 
välttämättömästä lieventämisestä aiheutuvat sivuvaikutukset, jotka mitä 
todennäköisemmin syventävät kuilua jäsenvaltioiden ja yritysten välillä;

27. korostaa, että elvytysrahoituksen saannissa on noudatettava oikeusvaltioperiaatetta, sen 
on oltava Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen ja vuoden 2030 
päästövähennystavoitteiden mukaista ja sen on vastattava sosiaalisia tavoitteita, kuten 
köyhyyden ja tuloerojen vähentämistä sekä veronkierron, aggressiivisen 
verosuunnittelun, verovilpin ja rahanpesun torjuntaa;
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28. kehottaa komissiota jättämään EIP:n ohjelmien sekä muiden covid-19-ohjelmaan 
liittyvien julkisten tukien, erityisesti SURE-työttömyysrahaston, ulkopuolelle offshore-
yhtiöt ja yritykset, jotka ovat syyllistyneet veropetoksiin, veronkiertoon ja verovilppiin, 
jotta voidaan puuttua pandemian taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin;

29. katsoo, että EU:n rajoilla käyttöön otettava hiilidioksidiveromekanismi, jolla 
tosiasiallisesti verotetaan EU:n ulkopuolisesta tuotannosta ja EU:hun suuntautuvasta 
liikenteestä peräisin olevaa ylimääräistä hiilidioksidia, olisi yhdistettävä 
ympäristöteknologian siirtoon myöntämällä kehitysmaille maksuttomia lisenssejä;

30. korostaa, että työntekijät eivät saa missään tapauksessa joutua tämän kriisin 
maksumiehiksi; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita rahoittamaan elvytystä 
varallisuuteen ja tuloihin suhteutetuilla veroilla, ehdottamaan kunnianhimoista 
varallisuusveroa, ottamaan käyttöön tehokkaan suhteellisen yhtiöveron erityisesti 
sellaisille rahoitusalan yrityksille, jotka ovat hyötyneet spekulatiivisista ja lyhyen 
aikavälin liiketoimista, ja tukemaan finanssitransaktioveroa (Tobin-veroa);

31. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla suojellaan 
miljoonien kriisin koettelemien työntekijöiden työpaikkoja ja palkkoja ja taataan kriisin 
aikana välttämättöminä pidettyjen työntekijöiden terveys ja työolot myös tukemalla 
heitä taloudellisesti;

32. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita rahoittamaan rajat ylittäviä hankkeita, joilla 
edistetään taloudellista ja sosiaalista kehitystä Euroopan alueellisen yhteistyön 
rahastojen kautta, korostamalla pienimuotoisia hankkeita, jotka voivat olla elintärkeitä 
raja-alueille ja Euroregio-alueille, ja helpottamalla rajat ylittävää työvoiman 
liikkuvuutta, kun se on terveystilanteen kannalta mahdollista, myös edistämällä 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja mukauttamalla hallinnollista, sosiaalista ja 
sääntelykehystä;

33. vaatii, että elvytyssuunnitelmassa ja monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
tarkistetussa ehdotuksessa turvataan sukupuolten tasa-arvoon, naisten oikeuksiin, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet mukaan luettuina, 
ihmisoikeuksiin ja kansalaisjärjestöille kohdennettu rahoitus, jotta varmistetaan 
ohjelmien jatkuvuus ja puututaan suhteettomiin vaikutuksiin, joita kriisillä on naisiin, 
tyttöihin ja syrjäytyneisiin ryhmiin;

34. kehottaa ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että tämänhetkistä pandemiaa 
seuraavan kriisin ratkaisemisessa ei jätetä jälkeen ryhmiä, joilla on suurin köyhyysriski 
ja jotka ovat jo syrjäytyneitä, mukaan lukien vähemmistöt ja maahanmuuttajataustaiset 
henkilöt; kehottaa tarjoamaan monivuotista rahoituskehystä koskevassa tarkistetussa 
ehdotuksessa ja elvytyssuunnitelmassa riittäviä ja suoria investointeja 
kansalaisjärjestöille, myös maahanmuuttaja- ja vähemmistöjohtoisille järjestöille, 
keskittymään marginalisoituneita yhteisöjä tukeviin organisaatioihin ja antamaan niille 
mahdollisuudet tavoittaa yhä useampia ihmisiä; kehottaa varmistamaan uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, että ehdotettuun turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastoon (AMIF) sisällytettyjä varoja muuttajien ja pakolaisten 
vastaanottoa, varhaista kotouttamista ja osallistamista varten ei vähennetä ja että näille 
ryhmille voidaan myöntää riittävää tukea niiden maahanmuuttaja-asemasta riippumatta;
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35. korostaa, että parlamentti on EU:n ainoa demokraattisesti valittu toimielin; pitää 
valitettavina merkkejä siitä, että sen johtava asema vuosien 2021–2027 monivuotista 
rahoituskehystä ja elvytyssuunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa on uhattuna; korostaa, 
että elvytyspaketin olisi oltava mittava ja se olisi sisällytettävä uuteen, 
kunnianhimoiseen ja uudelleensuunnattuun monivuotiseen rahoituskehykseen; kehottaa 
komissiota ja Eurooppa-neuvostoa kunnioittamaan parlamentin oikeuksia lainsäätäjänä 
ja toimimaan täysin avoimesti; korostaa, että se ei anna komissiolle ja Eurooppa-
neuvostolle mahdollisuutta asettaa parlamenttia ”ota tai jätä” -tilanteeseen; korostaa, 
että parlamentin on valvottava kaikkia komission toteuttamia toimenpiteitä; kehottaa 
kumoamaan päätökset, joilla parlamentti sivuutetaan;

°

° °

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


