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Amendement 10
Esteban González Pons
namens de PPE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te
bestrijden
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 23
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement

23.
verzoekt de lidstaten van de
eurozone om de 410 miljard EUR van het
Europees stabiliteitsmechanisme in
werking te stellen met een specifieke
kredietlijn; herinnert eraan dat deze crisis
niet de verantwoordelijkheid van één
bepaalde lidstaat is en dat de
hoofdoelstelling de bestrijding van de
gevolgen van de uitbraak moet zijn;
benadrukt dat het Europees
stabiliteitsmechanisme, als maatregel op de
korte termijn, onverwijld de preventieve
kredietlijnen moet uitbreiden tot landen die
hierom verzoeken om te voorzien in hun
financieringsbehoeften op de korte termijn
voor het aanpakken van de onmiddellijke
gevolgen van de COVID-19-crisis, met als
kenmerken lange looptijden, concurrerende
prijzen en terugbetalingsvoorwaarden die
gekoppeld zijn aan het herstel van de
economieën van de lidstaten;

23.
verzoekt de lidstaten van de
eurozone om de 410 miljard EUR van het
Europees stabiliteitsmechanisme in
werking te stellen met een specifieke
kredietlijn; herinnert eraan dat deze crisis
niet de verantwoordelijkheid van één
bepaalde lidstaat is en dat de
hoofdoelstelling de bestrijding van de
gevolgen van de uitbraak moet zijn;
benadrukt dat het Europees
stabiliteitsmechanisme, als maatregel op de
korte termijn, onverwijld de preventieve
kredietlijnen moet uitbreiden tot landen die
hierom verzoeken om te voorzien in hun
financieringsbehoeften op de korte termijn
voor het aanpakken van de onmiddellijke
gevolgen van de COVID-19-crisis;
benadrukt tevens dat de enige vereiste om
toegang te hebben tot deze kredietlijn is
dat landen van de eurozone die om steun
verzoeken zich ertoe verbinden deze
kredietlijn te gebruiken ter ondersteuning
van de binnenlandse financiering van
directe en indirecte kosten voor
gezondheidszorg, remedies en preventie
als gevolg van de COVID 19-crisis, met
inachtneming van de bepalingen van het
ESM-Verdrag, en met als kenmerken
lange looptijden, concurrerende prijzen en
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terugbetalingsvoorwaarden die gekoppeld
zijn aan het herstel van de economieën van
de lidstaten;
Or. en
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Amendement 11
Esteban González Pons
namens de PPE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te
bestrijden
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
24 bis. pleit voor de oprichting van een
EU-coronavirussolidariteitsfonds ter
waarde van ten minste 50 miljard EUR,
dat is samengesteld uit maximaal
20 miljard EUR aan subsidies bovenop de
MFK-plafonds en maximaal
30 miljard EUR aan leningen en wordt
gewaarborgd door de EU-begroting (beide
vervroegd beschikbaar gesteld in de eerste
twee jaar van het volgende MFK, of,
indien er niet op tijd overeenstemming
wordt bereikt over het MFK, uitgespreid
over de looptijd van het noodplan), om de
financiële inspanningen die tijdens de
huidige crisis in alle lidstaten door de
zorgsector worden geleverd te
ondersteunen, alsook investeringen in de
gezondheidszorg in de periode na de crisis
om gezondheidszorgstelsels
veerkrachtiger te maken, waarbij de
aandacht uitgaat naar degenen die de
meeste hulp nodig hebben;
Or. en
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Amendement 12
Esteban González Pons
namens de PPE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te
bestrijden
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
29 bis. is ingenomen met de aanbeveling
van de Commissie voor een
gemeenschappelijke EU-aanpak voor het
gebruik van mobiele applicaties (apps) en
anoniem gemaakte mobiele gegevens als
reactie op de coronaviruspandemie; is van
mening dat apps een cruciale rol kunnen
spelen in het kader van een exitstrategie,
met name door de geleidelijke opheffing
van inperkingsmaatregelen en door het
modelleren en voorspellen van de
verspreiding van het virus via
geanonimiseerde en geaggregeerde
mobiele-locatiegegevens; dringt erop aan
verder gebruik te maken van apps die
burgers in staat stellen actief deel te
nemen aan meer gerichte maatregelen
inzake social distancing en deze te
gebruiken voor waarschuwing, preventie
en opsporing van contacten; benadrukt
dat ervoor moet worden gezorgd dat elke
gegevensverwerking met het oog op de
bestrijding van de coronapandemie
transparant moet zijn, met volledige
eerbiediging van de grondrechten van de
EU, met name de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de
persoonsgegevens, en onder
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onafhankelijk toezicht van de
gegevensbeschermingsautoriteiten moet
staan om een hoge mate van vertrouwen
van het publiek in deze maatregelen te
waarborgen;
Or. en
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Amendement 13
Esteban González Pons
namens de PPE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te
bestrijden
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 13
Gezamenlijke ontwerpresolutie
13.
verzoekt de Commissie haar
capaciteit voor clouddiensten verder te
ontwikkelen, in overeenstemming met de
e-privacyrichtlijn2 en de algemene
verordening gegevensbescherming, om de
uitwisseling van onderzoeks- en
gezondheidsgegevens op EU-niveau door
entiteiten die zich bezighouden met de
ontwikkeling van behandelingen en/of
vaccins te vergemakkelijken;
__________________________
2

PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Amendement
13.
verzoekt om de oprichting van een
EU-datacentrum om alle beschikbare
gegevens te verzamelen en
gemeenschappelijke normen te
ontwikkelen voor het verzamelen en
analyseren van gegevens om
vergelijkbaarheid en het gebruik van
oplossingen op basis van artificiële
intelligentie (AI) mogelijk te maken om
sneller behandelingen en remedies te
vinden, met inachtneming van de
algemene verordening
gegevensbescherming (GDPR), om de
uitwisseling van onderzoeks- en
gezondheidsgegevens op EU-niveau door
entiteiten die zich bezighouden met de
ontwikkeling van behandelingen en/of
vaccins te vergemakkelijken; pleit voor het
gebruik van AI, gegevensanalyse en
andere supercomputing tools om de
gegevens te analyseren die nodig zijn om
de verspreiding van het virus te
bestrijden; benadrukt dat onderzoek en
ontwikkeling op deze gebieden van
cruciaal belang zijn om de bestaande
technologieën te verbeteren;
Or. en
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Amendement 14
Esteban González Pons
namens de PPE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te
bestrijden
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
34 bis. dringt erop aan dat de EU en de
lidstaten steun verlenen aan de culturele
en creatieve sectoren, aangezien deze een
belangrijke rol spelen voor onze economie
en ons sociale leven en zwaar worden
getroffen door de huidige crisis;
benadrukt dat de huidige crisis heeft
aangetoond dat onze onderwijsstelsels niet
zo veerkrachtig zijn als ze zouden moeten
zijn en acht het daarom van essentieel
belang dat de onderwijsinfrastructuur,
zowel online als offline, aanzienlijk wordt
verbeterd en dat leraren en leerlingen de
nodige vaardigheden en apparatuur
krijgen voor thuisonderwijssituaties; is in
dit verband ingenomen met het initiatief
van de Commissie om het actieplan voor
digitaal onderwijs te herzien en te
actualiseren; is evenwel van mening dat
dit niet volstaat en verzoekt de Commissie
en de lidstaten met een gecoördineerd
investeringsplan te komen om onze
onderwijsstelsels te verbeteren;
Or. en
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