
 

Koronavirus: parlamentin toimet kriisin
vaikutusten lieventämiseksi
 
Parlamentti on sitoutunut auttamaan EU-maita selviytymään koronavirusepidemiasta
sekä vastaamaan kriisin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin.
 

Parlamentin tuki
 
Parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta järjestetyssä ylimääräisessä täysistunnossa kolme
aloitetta, joilla pyritään auttamaan ihmisiä ja yrityksiä selviämään koronaviruskriisistä. Ehdotetut
toimet ovat:
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Koronaviruksen  vaikutusten  lieventämistä  koskeva  investointialoite:  37
miljardia  euroa  EU-tukea  ohjataan  koronaviruspandemiasta  eniten  kärsineille
kansalaisille,  alueille  ja  maille.  Rahoitus ohjataan terveydenhuoltojärjestelmien,
pienten  ja  keskisuurien  yritysten,  työmarkkinoiden  sekä  EU-maiden  talouksien
muiden  haavoittuvien  osien  käyttöön. 
Euroopan solidaarisuusrahaston soveltamisalan laajentaminen, jotta voidaan
rahoittaa toimia kansanterveysuhkien torjumiseksi. Uusilla toimilla Euroopan maiden
käyttöön vapautetaan 800 miljoonaa euroa vuonna 2020. 
Lentojen nousu- ja laskeutumisaikoja koskevien EU-sääntöjen väliaikainen
keskeyttäminen.  Näin koronaviruksen tyhjentämät lennot voidaan lopettaa.
 

Lue, mihin toimiin EU:ssa on ryhdytty koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi. 
 
Parlamentti hyväksyi 16. ja 17. huhtikuuta järjestetyssä ylimääräisessä täysistunnossa
lisätoimia:
 

EU:n koheesiorahastojen varoja voidaan ohjata joustavammin toimiin koronakriisin
vaikutusten lieventämiseksi 
EU:n  kalastajille,  vesiviljelyalan  tuottajille  ja  maatalous-  ja  elintarviketuottajille
myönnetään  lisätukea 
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto jatkaa avun tarjoamista
haavoittuvassa asemassa oleville
 

Lisäksi mepit tukivat ehdotusta vapauttaa yli 3 miljardia euroa EU-maiden
terveydenhuoltojärjestelmien tukemiseksi sekä hyväksyivät päätöslauselman, jossa vaaditaan
merkittävää elvytyspakettia sekä koronavirussolidaarisuusrahastoa.
 
Parlamentin hyväksymät toimenpiteet ovat osa Euroopan komissio 13. maaliskuuta esittelemiä
koordinoituja eurooppalaisia toimia koronaviruksen seurausten torjumiseksi.
 
Katso kaikki esitetyt toimet komission sivuilta.
 
Parlamentin puhemies David Sassoli kiitti komission esittämiä toimia ja sanoi, että parlamentti
on sitoutunut hyväksymään ne mahdollisimman nopeasti.
 

Artikkeli

FI Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Ota yhteyttä: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-toimet-koronavirusta-vastaan/20200327STO76004/10-eu-toimea-koronaviruskriisia-vastaan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fi
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200313IPR74911/puhemies-sassoli-komission-koronaviruksen-vastaiset-toimenpiteet-positiivisia


•

•

•

•

”Koronaviruksen vuoksi kaikkien on oltava vastuullisia ja varovaisia. Tämä on vaikea hetki
meille kaikille. Parlamentti jatkaa työskentelyä velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Mikään virus ei
voi estää demokratian toimintaa.”
 
EU:n strategia epidemian hallitsemiseksi
 
Komissio ehdottaa toimia:
 

tarv ikkeiden  toimit tamiseksi  terveydenhuol to jär jestelmi l le  takaamal la
sisämarkkinoiden  sekä  tuotanto-  ja  jakeluket ju jen  to imivuus 
ihmisten  tukemiseksi,  jotta  vaikutukset  eivät  osu  liian  kovasti  ansioihin  ja
työpaikkoihin  ja  jotta  kriisin  vaikutukset  eivät  jää  pysyviksi 
yritysten tukemiseksi ja sen takaamiseksi, että finanssisektori voi edelleen tukea
taloutta 
EU-maiden toimien tehostamiseksi ja koordinoimiseksi, muun muassa helpottamalla
valtiontukia ja muita tukia koskevia sääntöjä
 

" Euroopan tulee toimia yhtenäisesti, jotta voimme
onnistua. Meidän täytyy tehdä enemmän.
Euroopan  yhteisten  toimien  tulee  perustua
solidaarisuuteen. Ketään ei tule jättää yksin, eikä
kenenkään tule toimia yksin.
 "
David Sassoli
Parlamentin puhemies

Lisätietoa
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) sivusto koronaviruksesta
Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Suomessa THL:n sivuilta
Lisätietoa EU-toimista
Terveystietoa koronaviruksesta
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