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Predlog spremembe 10
Esteban González Pons
v imenu skupine PPE
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi
posledicami
Predlog skupne resolucije
Odstavek 23
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe

23.
poziva države članice euroobmočja,
naj aktivirajo 410 milijard EUR iz
evropskega mehanizma za stabilnost s
posebno kreditno linijo; želi opomniti, da
za to krizo ni kriva nobena država članica
in da je naš osrednji skupni cilj boj proti
posledicam pandemije; poudarja, da bi bilo
treba kratkoročno z evropskim
mehanizmom za stabilnost državam, ki
potrebujejo posojilo za zadostitev
kratkoročnih potreb po financiranju, da se
bodo lahko spopadle z neposrednimi
posledicami pandemije covida-19, takoj
ponuditi kreditne linije z dolgoročno
zapadlostjo, konkurenčnimi cenami in
pogoji odplačevanja, povezanimi z
okrevanjem gospodarstva držav članic;

23.
poziva države članice euroobmočja,
naj aktivirajo 410 milijard EUR iz
evropskega mehanizma za stabilnost s
posebno kreditno linijo; želi opomniti, da
za to krizo ni kriva nobena država članica
in da je naš osrednji skupni cilj boj proti
posledicam pandemije; poudarja, da bi bilo
treba kratkoročno z evropskim
mehanizmom za stabilnost državam, ki
potrebujejo posojilo za zadostitev
kratkoročnih potreb po financiranju, da se
bodo lahko spopadle z neposrednimi
posledicami pandemije covida-19, takoj
ponuditi kreditne linije, za dostop do
katerih bi bil edini pogoj, da bi jih države
članice euroobmočja, ki prosijo za pomoč,
uporabile za podporo domačemu
financiranju neposrednega ali posrednega
zdravstvenega varstva, stroškov za
zdravljenje ali preventivo zaradi
pandemije covida-19, pri tem pa bi
upoštevale določbe Pogodbe o evropskem
mehanizmu za stabilnost, kreditne linije
pa bi imele dolgoročno zapadlost,
konkurenčne cene in pogoje odplačevanja,
povezane z okrevanjem gospodarstva držav
članic;
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Predlog spremembe 11
Esteban González Pons
v imenu skupine PPE
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi
posledicami
Predlog skupne resolucije
Odstavek 24 a (novo)
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe
24a. ustanovi solidarnostni sklad EU za
posledice koronavirusa v višini vsaj 50
milijard EUR, od tega največ 20 milijard
EUR v obliki nepovratnih sredstev poleg
zgornjih mej večletnega finančnega
okvira in do 30 milijard EUR v obliki
posojil, jamčeno s proračunom EU (oboje
izplačano v prvih dveh letih naslednjega
večletnega finančnega okvira ali, če
dogovor o večletnem finančnem okviru ne
bi bil pravočasno dosežen, razporejeno v
času trajanja izrednih razmer), da bi
podprli finančna prizadevanja
zdravstvenih sektorjev vseh držav članic
med sedanjo krizo, pa tudi naložbe v
sektor zdravstvenega varstva v obdobju po
krizi, da bi postali sistemi zdravstvenega
varstva odpornejši in se osredotočali na
tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo;
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Predlog spremembe 12
Esteban González Pons
v imenu skupine PPE
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi
posledicami
Predlog skupne resolucije
Odstavek 29 a (novo)
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe
29a. pozdravlja priporočilo Komisije o
vzpostavitvi skupnega pristopa EU za
uporabo mobilnih aplikacij in
anonimiziranih mobilnih podatkov v odziv
na pandemijo koronavirusa; meni, da
lahko imajo aplikacije ključno vlogo pri
izhodni strategiji, in sicer s postopnim
odpravljanjem omejitvenih ukrepov ter
modeliranjem in napovedovanjem širjenja
virusa s pomočjo anonimiziranih in
združenih podatkov o lokaciji mobilne
naprave; poziva k nadaljnji uporabi
aplikacij, ki državljanom omogočajo, da
dejavno sodelujejo v bolj ciljno
usmerjenih ukrepih za omejevanje
socialnih stikov in jih uporabljajo za
opozarjanje, preprečevanje in sledenje
stikom; poudarja, da je treba zagotoviti,
da mora biti vsaka obdelava podatkov za
namene boja proti pandemiji
koronavirusa pregledna, v celoti
spoštovati temeljne pravice EU, zlasti
pravico do zasebnosti in varstva podatkov,
in mora biti pod neodvisnim nadzorom
organov za varstvo podatkov, da se
zagotovi visoka raven javnega zaupanja v
te ukrepe;
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Predlog spremembe 13
Esteban González Pons
v imenu skupine PPE
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi
posledicami
Predlog skupne resolucije
Odstavek 13
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe

13.
poziva Komisijo, naj še naprej
razvija svoje zmogljivosti za storitve v
oblaku, pri tem pa naj deluje v skladu z
direktivo o zasebnosti in elektronskih
komunikacijah2 in splošno uredbo o
varstvu podatkov, da bi si subjekti, ki se
ukvarjajo z razvojem zdravljenja in/ali
cepiv, lažje izmenjevali raziskovalne in
zdravstvene podatke na ravni EU;
__________________________
2

UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

13.
poziva k ustanovitvi podatkovnega
centra EU za zbiranje vseh razpoložljivih
podatkov in razvoj skupnih standardov za
zbiranje in analizo podatkov, ki bi
omogočali primerljivost in uporabo rešitev
umetne inteligence, da bi se hitreje
odkrila zdravljenja in zdravila, to pa bi
bilo v skladu s splošno uredbo o varstvu
podatkov, da bi si subjekti, ki se ukvarjajo
z razvojem zdravljenja in/ali cepiv, lažje
izmenjevali raziskovalne in zdravstvene
podatke na ravni EU; zagovarja uporabo
umetne inteligence, podatkovne analitike
in drugih superračunalniških orodij za
analizo podatkov, potrebnih za boj proti
širjenju virusa; poudarja, da so raziskave
in razvoj na teh področjih bistvenega
pomena za izboljšanje obstoječih
tehnologij.
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Predlog spremembe 14
Esteban González Pons
v imenu skupine PPE
Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi
posledicami
Predlog skupne resolucije
Odstavek 34 a (novo)
Predlog skupne resolucije

Predlog spremembe
34a. poziva EU in države članice, naj
zagotovijo podporo kulturnim in
ustvarjalnim sektorjem, saj imajo
pomembno vlogo za naše gospodarstvo in
naše družbeno življenje, sedanja kriza pa
jih je hudo prizadela; poudarja, da je ta
kriza pokazala, da naši izobraževalni
sistemi niso tako odporni, kot bi morali
biti, zato meni, da je potrebno, da se tako
spletna kot nespletna izobraževalna
infrastruktura bistveno nadgradi,
učiteljem in učencem pa se zagotovita
znanje in oprema, ki sta potrebna za
primere šolanja na domu; v zvezi s tem
pozdravlja pobudo Komisije za revizijo in
posodobitev akcijskega načrta za digitalno
izobraževanje; kljub temu meni, da je to
nezadostno, ter poziva Komisijo in države
članice, naj pripravijo usklajen naložbeni
načrt, da bi izboljšali naše izobraževalne
sisteme;
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