
 

Talouden elvytyssuunnitelman täytyy tulla EU-
budjetin lisäksi
 
Mepit vaativat 15. toukokuuta kahden biljoonan euron elvytyssuunnitelmaa, joka olisi osa
EU-budjettia. EU-kansalaisten tulee olla elvytyksen keskiössä.
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Solidaarisuutta ja vastuullisuutta
 
Koronaviruskriisin elvytystoimia ja sodan jälkeistä Marshall-apua on verrattu myös toisiinsa. Van
Overtveldt sanoi: ”Tämän hetken toimet Euroopassa, ja aivan erityisesti tuleva elvytysrahasto,
jonka kokoluokka voisi olla noin tuhat miljardia euroa, ovat paljon merkittävämpiä kuin Marshall-
apu aikanaan.”
 
Komission odotetaan julkaisevan ehdotuksen elvytysrahastosta pian, mutta jo nyt on tiedossa
syviä jakolinjoja esimerkiksi sen kysymyksen suhteen, tulisiko maille antaa lainoja vai myöntää
suoraa rahoitusta. Jotta kaikille osapuolille hyväksyttävä vaihtoehto löydetään, Van Overtveldt
toteaa, että kompromisseja tarvitaan. ”Meidän täytyy olla solidaarisia niitä maita kohtaan, joihin
koronavirus on iskenyt pahiten, mutta kaikkien täytyy olla myös vastuullisia. Rahan
heitteleminen ympäriinsä ei ole mikään ratkaisu. Oikean tasapainon löytäminen tulee olemaan
suuri haaste.”
 
Talouden viherryttäminen
 
Talouden merkittävän elvyttämisen lisäksi nyt tarvitaan monien mukaan myös lisää vihreitä
investointeja. Parlamentti vaatii, että ilmastotoimien tulee olla pandemian jälkeisen elvytyksen
keskiössä. Van Overtveldt pitää komission vihreän kehityksen ohjelmaa ”alkuna”, mutta varoitti,
että ehdotukset ovat ”vaillinaisia ja vaarallisen huonosti rahoitettuja”.
 
Hän myös huomautti, että EU:n talouden viherryttämisessä maataloudella ja alueiden
rahoituksella, jotka kattavat yhteensä noin kaksi kolmannesta EU:n budjetista, on merkittävä
rooli. Hänen mukaansa EU:n talouden kestävyyttä on parannettava, jotta oltaisiin paremmin
varautuneita koronaviruksen kaltaisiin kriiseihin. ”Lopulta tärkeintä on se, mitä voidaan tehdä
EU-kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Se on ainoa oleellinen kysymys juuri nyt.”
 
Katso budjettivaliokunnan puheenjohtajan Johan Van Overtveldtin koko haastattelu täältä.
 
Täysistuntoäänestyksessä 15. toukokuuta parlamentti vaati kahden tuhannen miljardin euron
elvytyspakettia, jolla vastattaisiin koronaviruksen seurauksiin. Mepit toistivat kantansa, että uusi
rahasto tulee lisätä EU-budjettiin, eikä se saa vähentää rahoitusta olemassa olevilta EU-

Koronaviruksen jälkeinen talouden elvytyspaketti
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/SPEECH_20_877
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200429STO78172/koronavirus-eu-n-elvytystoimissa-huomioitava-ilmastokriisi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200429STO78172/koronavirus-eu-n-elvytystoimissa-huomioitava-ilmastokriisi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200109STO69927/eu-n-tuhannen-miljardin-euron-ilmastopaketti
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/309650203360675/?__tn__=-R
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200512IPR78912/euroopan-parlamentti-eu-tarvitsee-2-biljoonan-euron-elvytyspaketin
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200512IPR78912/euroopan-parlamentti-eu-tarvitsee-2-biljoonan-euron-elvytyspaketin


•
•
•

hankkeilta. Demokraattisen valvonnan ja tilivelvollisuuden vuoksi mepit vaativat parlamentin
roolin suojaamista.
 
Lisäksi mepit vaativat 13. toukokuuta, että komissio laatii valmiussuunnitelman, jotta vältytään
EU-rahoituksen lakkaamisesta maanviljelijöille, yrityksille ja järjestöille siinä tapauksessa, että
pitkän aikavälin budjetista ei päästä ajoissa sopuun.
 
Lue lisää:
 

Mikä on EU:n pitkän aikavälin budjetti? 
10 EU-toimea koronaviruskriisiä vastaan 
Koronavirus: EU-toimet aikajanalla
 

Lisätietoa
Lehdistötiedote: Do not take the EP’s consent on MFF for granted, says Budget Committee
Chair (12.5.2020)
Lehdistötiedote: Sassoli EU-instituutioille: “EU:n elvytyssuunnitelman täytyy olla rohkea”
(6.5.2020)
Lehdistötiedote: Long-term EU budget: MEPs demand safety net for beneficiaries (4.5.2020)
Lehdistötiedote: EU COVID-19 recovery plan must be green and ambitious, say MEPs
(21.4.2020)
Lehdistötiedote: Koronavirus: EU:lta lisätoimia kriisin vaikutusten lieventämiseksi (17.4.2020)
Kysymyksiä ja vastauksia EU:n pitkän aikavälin budjetista eli monivuotisesta
rahoituskehyksestä
Komissio: Koronavirus - EU:n toimet
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200506IPR78505/sassoli-eu-instituutioille-eu-n-elvytyssuunnitelman-taytyy-olla-rohkea
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200506IPR78505/sassoli-eu-instituutioille-eu-n-elvytyssuunnitelman-taytyy-olla-rohkea
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200415IPR77111/koronavirus-eu-lta-lisatoimia-kriisin-vaikutusten-lieventamiseksi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200115IPR70326/kysymyksia-ja-vastauksia-eu-n-pitkan-aikavalin-budjetista
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200115IPR70326/kysymyksia-ja-vastauksia-eu-n-pitkan-aikavalin-budjetista
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fi

