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Muudatusettepanek 10
Esteban González Pons
fraktsiooni PPE nimel
Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 23
Resolutsiooni ühisettepanek

Muudatusettepanek

23.
kutsub euroala liikmesriike üles
võtma Euroopa stabiilsusmehhanismist
konkreetse krediidiliiniga kasutusele 410
miljardit eurot; tuletab meelde, et selle
kriisi eest ei ole vastutav ükski konkreetne
liikmesriik ja et peamine eesmärk peaks
olema võidelda puhangu tagajärgede vastu;
rõhutab, et lühiajalise meetmena peaks
Euroopa stabiilsusmehhanism viivitamatult
laiendama ennetuslikke krediidiliine
riikidele, kes soovivad mehhanismile
juurdepääsu, et rahuldada lühiajalisi
rahastamisvajadusi COVID-19 vahetute
tagajärgedega toimetulekuks, ning
pakkuma neid pikkade tähtaegade,
konkurentsivõimeliste hindade ja
tagasimaksetingimustega, mis on seotud
liikmesriikide majanduse taastumisega;

23.
kutsub euroala liikmesriike üles
võtma Euroopa stabiilsusmehhanismist
konkreetse krediidiliiniga kasutusele 410
miljardit eurot; tuletab meelde, et selle
kriisi eest ei ole vastutav ükski konkreetne
liikmesriik ja et peamine eesmärk peaks
olema võidelda puhangu tagajärgede vastu;
rõhutab, et lühiajalise meetmena peaks
Euroopa stabiilsusmehhanism viivitamatult
laiendama ennetuslikke krediidiliine
riikidele, kes soovivad mehhanismile
juurdepääsu, et rahuldada lühiajalisi
rahastamisvajadusi COVID-19 vahetute
tagajärgedega toimetulekuks, ning
krediidiliinile juurdepääsu ainus
eeltingimus peaks olema see, et toetust
soovivad euroala liikmesriigid kohustuvad
seda krediidiliini kasutama COVID-19
kriisiga seotud otseste ja kaudsete
tervishoiu-, ravi- ja ennetustegevuse
kulude riigisiseseks rahastamiseks
vastavalt Euroopa stabiilsusmehhanismi
asutamislepingu sätetele, ning
juurdepääsu tuleks pakkuda pikkade
tähtaegade, konkurentsivõimeliste hindade
ja tagasimaksetingimustega, mis on seotud
liikmesriikide majanduse taastumisega;
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Muudatusettepanek 11
Esteban González Pons
fraktsiooni PPE nimel
Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 24 a (uus)
Resolutsiooni ühisettepanek

Muudatusettepanek
24a. luua tuleks vähemalt 50 miljardi
euro suurune ELi koroonaviiruse
solidaarsusfond, mis sisaldaks väljaspool
mitmeaastase finantsraamistiku
ülemmäärasid antavaid toetusi kuni 20
miljardi euro ulatuses ja kuni 30 miljardit
eurot laenudena, mis on tagatud ELi
eelarvega (mõlemad on ette nähtud
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku
esimeseks kaheks aastaks või kui
mitmeaastase finantsraamistiku suhtes ei
jõuta õigeaegselt kokkuleppele, jaotatakse
see hädaolukorra perioodi peale ära),
toetades praeguse kriisi ajal kõigi
liikmesriikide tervishoiusektorite
tehtavaid finantsalaseid pingutusi, aga ka
pärast kriisi tervishoiusektorisse tehtavaid
investeeringuid, et muuta
tervishoiusüsteemid vastupidavamaks ja
keskenduda nendele, kes seda kõige enam
vajavad;
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Muudatusettepanek 12
Esteban González Pons
fraktsiooni PPE nimel
Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 29 a (uus)
Resolutsiooni ühisettepanek

Muudatusettepanek
29a. peab kiiduväärseks komisjoni
soovitust töötada koroonaviiruse
pandeemia vastu võitlemiseks välja
mobiilirakenduste (äppide) ja
anonümiseeritud mobiiliandmete
kasutamist käsitlev ühine ELi
lähenemisviis; on seisukohal, et
rakendused võivad mängida kriisi
lõpetamise strateegias otsustavat rolli,
võimaldades kasutada karantiinimeetmete
järkjärgulise kaotamise ning viiruse
leviku modelleerimise ja prognoosimise
jaoks mobiilikasutajate anonümiseeritud
ja koondatud asukohaandmeid; kutsub
üles kasutama rohkem rakendusi, mis
võimaldavad kodanikel aktiivselt osaleda
sihipärasemates sotsiaalse
distantseerumise meetmetes, ning
kasutama neid ka hoiatamiseks,
ennetamiseks ja kontaktide jälgimiseks;
rõhutab vajadust tagada, et igasugune
andmete töötlemine koroonapandeemia
vastu võitlemiseks peab olema läbipaistev,
täielikult kooskõlas ELi põhiõigustega
(eelkõige eraelu puutumatuse ja
andmekaitse vallas) ning toimuma
andmekaitseasutuste sõltumatu
järelevalve all, et tagada nende meetmete
suur usaldusväärsus üldsuse silmis;
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Muudatusettepanek 13
Esteban González Pons
fraktsiooni PPE nimel
Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 13
Resolutsiooni ühisettepanek

Muudatusettepanek

13.
kutsub komisjoni üles arendama
edasi oma pilveteenuste suutlikkust,
järgides samas e-privaatsuse direktiivi2 ja
isikuandmete kaitse üldmäärust, et ravi
ja/või vaktsiinide väljatöötamisega
tegelevatel üksustel oleks ELi tasandil
lihtsam omavahel teadusuuringuid ja
terviseandmeid jagada;

13.
nõuab ELi andmekeskuse loomist,
et koondada kokku kõik olemasolevad
andmed ning töötada välja ühised
andmekogumise ja -analüüsi standardid,
mis võimaldaksid andmeid kooskõlas
isikuandmete kaitse üldmäärusega
võrrelda ja kasutada kiiremate
tohterdamis- ja ravivõimaluste leidmiseks
tehisintellekti lahendusi, et ravi ja/või
vaktsiinide väljatöötamisega tegelevatel
üksustel oleks ELi tasandil lihtsam
omavahel teadusuuringuid ja
terviseandmeid jagada; pooldab
tehisintellekti, andmeanalüüsi ja muude
superarvutivahendite kasutamist viiruse
leviku tõkestamisel vajalike andmete
analüüsimiseks; rõhutab, et
olemasolevate tehnoloogiate täiustamiseks
on hädavajalik teha nendes valdkondades
teadus- ja arendustööd;

__________________________
2

EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
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Muudatusettepanek 14
Esteban González Pons
fraktsiooni PPE nimel
Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu
Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 34 a (uus)
Resolutsiooni ühisettepanek

Muudatusettepanek
34a. nõuab, et EL ja liikmesriigid
toetaksid kultuuri- ja loomesektoreid, sest
need on majanduse ja ühiskonnaelu jaoks
väga tähtsad ning praegune kriis mõjutab
neid rängalt; juhib tähelepanu praeguse
kriisi käigus ilmnenud asjaolule, et meie
haridussüsteemid ei ole nii vastupidavad
kui peaksid, ning peab seetõttu oluliseks,
et haridustaristut nii veebis kui ka
väljaspool seda märkimisväärselt
täiustataks ning et haridustöötajatele ja
õpilastele antaks koduõppeks vajalikud
oskused ja vahendid; peab sellega seoses
kiiduväärseks komisjoni algatust vaadata
digiõppe tegevuskava läbi ja seda
ajakohastada; peab seda siiski
ebapiisavaks ning palub, et komisjon ja
liikmesriigid koostaksid
haridussüsteemide parandamiseks
kooskõlastatud investeerimiskava;
Or. en
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