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Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta alustavien 
talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden 
liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä 
säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013 
täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 877/2013 muuttamisesta 
19. kesäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta
(C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2020)04140),

– ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2020 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää 
parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 3. heinäkuuta 2020 päivätyn 
kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

– ottaa huomioon alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 
euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 
koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/20131 ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 
14 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

A. ottaa huomioon, että euroalueen jäsenvaltioiden valtiovarainministerit ehdottivat 
euroryhmän kokouksessa 9. huhtikuuta 2020 pandemiakriisin tukitoimen perustamista 
covid-19-pandemian vaikutusten torjumiseksi, ja toteaa toimen perustuvan Euroopan 
vakausmekanismin laajennettuihin ehtoihin perustuvaan luottoon;

B. ottaa huomioon, että euroryhmän raportissa todetaan, että ainoa vaatimus 
pandemiakriisin tukitoimen käytölle on se, että tukea pyytäneet euroalueen jäsenvaltiot 
sitoutuvat käyttämään luottoa rahoittaakseen covid-19-kriisin aiheuttamia suoria ja 
välillisiä terveydenhuoltoon, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyviä kotimaisia menoja;

C. ottaa huomioon, että komission johtava varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission 
jäsen Gentiloni ilmoittivat 7. toukokuuta 2020 päivätyssä yhteisessä kirjeessään 
aikomuksesta muuttaa alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 
euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 
koskevista yhteisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 473/2013 täydentämisestä 27. kesäkuuta 2013 annettua komission 
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delegoitua asetusta (EU) N:o 877/2013 siten, että siinä täsmennetään 
pandemiakriisitukea saaviin jäsenvaltioihin sovellettavia raportointivaatimuksia;

D. ottaa huomioon, että delegoidulla asetuksella muutetaan raportointivaatimuksia ja 
täsmennetään, että raportointi koskee tässä tilanteessa ainoastaan pandemiakriisituen 
käyttöä covid-19-kriisin aiheuttamien suorien ja välillisten terveydenhuoltoon, hoitoon 
ja ennaltaehkäisyyn liittyvien kustannusten kattamiseen ottaen huomioon, että 
pandemiakriisin tukitoimen soveltamisala on hyvin erityinen ja rajallinen, ja että asiaa 
koskeva raportointilomake esitetään uudessa liitteessä II;

E. katsoo, että tämän delegoidun säädöksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, 
jotta voidaan yksinkertaistaa pandemiakriisin tukitoimia hyödyntäviin jäsenvaltioihin 
sovellettavia raportointivaatimuksia;

1. ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.


