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Koronavirus: Euroopan parlamentti hyväksyi
tärkeät EU:n vastatoimet
 
Mepit hyväksyivät lähes yksimielisesti torstain ylimääräisessä täysistunnossa kolme
kiireellistä EU:n vastatoimenpidettä koronaviruskriisille.
 

Komission kaksi viikkoa sitten esittämillä ja parlamentin tänään hyväksymillä kiireellisillä toimilla
autetaan ihmisiä ja yrityksiä torjumaan koronaviruskriisiä.
 
Hyväksytyt toimet:
 

Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite. Toimien
tarkoituksena on tarjota 37 miljardia euroa EU-tukea koronaviruspandemiasta eniten
k ä r s i n e i l l e  k a n s a l a i s i l l e ,  a l u e i l l e  j a  m a i l l e .  R a h o i t u s  o h j a t a a n
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terveydenhuoltojärjestelmien, pienten ja keskisuurien yritysten, työmarkkinoiden sekä
EU-maiden talouksien muiden haavoittuvien osien käyttöön. Esitys hyväksyttiin äänin
683 puolesta, 1 vastaan, 4 tyhjää.
 
Euroopan solidaarisuusrahaston soveltamisalan laajentaminen Uusilla toimilla
Euroopan maiden käyttöön vapautetaan 800 miljoonaa euroa vuonna 2020. Varoilla
voidaan rahoittaa toimia kansanterveysuhkien torjumiseksi, esimerkiksi tukemalla
terveydenhuoltojärjestelmiä  ja  niiden  valmiuksia  ehkäistä,  valvoa  ja  torjua
tartuntatautien leviämistä. Esitys hyväksyttiin äänin 671 puolesta, 3 vastaan, 14
tyhjää.
 
Lentojen nousu- ja laskeutumisaikoja koskevien EU-sääntöjen väliaikainen
keskeyttäminen. Sääntöjen väliaikaisen keskeyttämisen myötä lentoyhtiöiden ei
tarvitse käyttää niiden nousu- ja laskeutumisaikoja pitääkseen samat ajat seuraavalla
kaudella. Näin koronaviruksen tyhjentämät lennot voidaan lopettaa. Nämä “käytä tai
menetä” -säännöt keskeytetään koko kesäkauden ajaksi 29.3. alkaen 24.10.2020
saakka. Esitys hyväksyttiin äänin 686 puolesta, 2 tyhjää.
 

Seuraavaksi
 
Neuvoston pitää vielä hyväksyä parlamentin ehdotukset. Hyväksytyt toimet astuvat voimaan
pian sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-s
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
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https://bit.ly/2xvGZQE
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