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Stora utskottet
Statsrådets utredning: Finansieringsarrangemang som föreslås med anledning av
coronakrisen för att trygga stabiliteten i Europeiska unionen och euroområdet
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådet har i enlighet med 97 § i grundlagen lämnat riksdagen utredningen E 26/2020 rd och
den kompletterande skrivelsen EK 7/2020 rd i ärendet: Finansieringsarrangemang som föreslås
med anledning av coronakrisen för att trygga stabiliteten i Europeiska unionen och euroområdet.
Dessutom har statsrådet i enlighet med 96 § i grundlagen lämnat riksdagen utredningen U 9/2020
rd och de kompletterande skrivelserna EK 11/2020 rd och EK 12/2020 rd i ärendet: Statsrådets
skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19-garantifond).
Dessutom har statsrådet i enlighet med 96 § i grundlagen lämnat riksdagen utredningen U 12/
2020 rd i ärendet: Statsrådets skrivelse till riksdagen om Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19 (SURE- förordning).
Utlåtanden
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2020 vp).
UTREDNINGEN OCH DE KOMPLETTERANDE SKRIVELSERNA
Se dokument E 26/2020 rd, EK 7/2020 rd, U 9/2020 rd, EK 11/2020 rd, EK 12/2020 rd och U 12/
2020 rd.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2020 vp).

Godkänts
3.0

Utlåtande StoUU 2/2020 rd
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med de anmärkningar som nämns i utlåtandet och i
fackutskottens ställningstaganden.
Helsingfors 8.5.2020
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande Satu Hassi gröna
1:a vice ordförande Jani Mäkelä saf
medlem Paavo Arhinmäki vänst
medlem Eva Biaudet sv
medlem Ritva Elomaa saf
medlem Sari Essayah kd
medlem Maria Guzenina sd
medlem Jussi Halla-aho saf
medlem Eveliina Heinäluoma sd
medlem Olli Immonen saf
ersättare Pia Kauma saml
medlem Ville Kaunisto saml
medlem Kimmo Kiljunen sd
medlem Johannes Koskinen sd
medlem Antti Kurvinen cent
medlem Suna Kymäläinen sd
medlem Lulu Ranne saf
medlem Arto Satonen saml
medlem Iiris Suomela gröna
ersättare Mari Holopainen gröna
ersättare Inka Hopsu gröna
ersättare Pasi Kivisaari cent
ersättare Matias Marttinen saml
ersättare Anders Norrback sv
ersättare Jouni Ovaska cent
ersättare Jenna Simula saf
ersättare Peter Östman kd.
Sekreterare var
utskottsråd Peter Saramo
utskottsråd Anna Sorto.
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Avvikande mening 1
AVVIKANDE MENING 1
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2020 vp).
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet meddelar att det inte godkänner Europeiska investeringsbankens förslag i
U 9/2020 rd och att statsrådet bör förkasta förslaget om inrättande av garantifonden,
att stora utskottet meddelar att det inte godkänner Kommissionens förslag i U 9/2020 rd
och att statsrådet bör förkasta förslaget om utkast till förordning och garantiavtal,
att stora utskottet vidare meddelar att statsrådet bör förhålla sig negativt till att använda den
europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) på det sätt som beskrivs i E 26/2020 rd eller på
något annat sätt om det betyder en ökning i Finlands garantiansvar eller kapitalkrav.
Helsingfors 8.5.2020
Jani Mäkelä /saf
Ritva Elomaa /saf
Jussi Halla-aho /saf
Olli Immonen /saf
Lulu Ranne /saf
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Avvikande mening 2
AVVIKANDE MENING 2
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2020 vp).
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan.
Helsingfors 8.5.2020
Arto Satonen /saml
Pia Kauma /saml
Ville Kaunisto /saml
Matias Marttinen /saml
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Avvikande mening 3
AVVIKANDE MENING 3
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2020 vp).
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet beaktar det som sägs ovan och ser till att målet för förhandlingarna är att
förkasta alla förslag.
Helsingfors 8.5.2020
Sari Essayah /kd
Peter Östman /kd
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