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Muudatusettepanek 15
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

17. palub Euroopa Komisjonil esitada 
uue mitmeaastase finantsraamistiku osana 
ulatusliku taastus- ja ülesehituspaketi 
niisuguste investeeringute tegemiseks, 
mille eesmärk on toetada pärast kriisi 
Euroopa majandust ja minna kaugemale 
sellest, mida Euroopa stabiilsusmehhanism, 
Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Keskpank juba teevad; on veendunud, et 
selline pakett peaks kehtima seni, kuni 
kestavad kriisi põhjustatud 
majandushäired; vajalikke investeeringuid 
rahastataks ulatuslikumast mitmeaastasest 
finantsraamistikust, olemasolevatest ELi 
fondidest ja rahastamisvahenditest ning 
ELi eelarvega tagatud taastusvõlakirjadest; 
see pakett ei tohiks hõlmata olemasoleva 
võla vastastikust tagamist ja peaks olema 
suunatud tulevastele investeeringutele;

17. palub Euroopa Komisjonil esitada 
uue mitmeaastase finantsraamistiku osana 
ulatusliku taastus- ja ülesehituspaketi 
niisuguste investeeringute tegemiseks, 
mille eesmärk on toetada pärast kriisi 
Euroopa majandust ja minna kaugemale 
sellest, mida Euroopa stabiilsusmehhanism, 
Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Keskpank juba teevad; on veendunud, et 
selline pakett peaks kehtima seni, kuni 
kestavad kriisi põhjustatud 
majandushäired; vajalikke investeeringuid 
rahastataks ulatuslikumast mitmeaastasest 
finantsraamistikust, olemasolevatest ELi 
fondidest ja rahastamisvahenditest ning 
ELi eelarvega tagatud taastusvõlakirjadest; 
on seisukohal, et Euroopa Liidu 
ühtekuuluvuse ja rahaliidu terviklikkuse 
säilitamiseks on tähtis, et oluline osa 
Covid-19 kriisi tagajärgedega võitlemiseks 
emiteeritavatest võlakirjadest väljastataks 
ühiselt ELi tasandil; see pakett ei tohiks 
hõlmata olemasoleva võla vastastikust 
tagamist ja peaks olema suunatud 
tulevastele investeeringutele;
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Muudatusettepanek 16
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

39. nõuab Genfi konventsiooni ja 
Euroopa varjupaigaõiguse täielikku 
austamist; juhib tähelepanu sellele, et tuleb 
luua tingimused uute varjupaigataotlejate 
vastuvõtmiseks, tagades asjakohased 
sanitaartingimused ja arstiabi, ning 
väljendab seetõttu sügavat muret Kreeka 
saartele ning esmase vastuvõtu keskustesse 
ja kinnipidamiskeskustesse saabuvate 
pagulaste ja varjupaigataotlejate olukorra 
pärast, kuna neil puudub juurdepääs 
piisavale tervishoiule ja nad on eriti 
ohustatud; on seisukohal, et tuleb leida 
vajalikud lahendused, sealhulgas kõrge 
riskiga elanike ennetav evakueerimine, et 
tagada asjakohased materiaalsed 
tingimused ja suhtlemisdistantsi hoidmine 
nakatumise vältimiseks; rõhutab paljude 
rändajate ja nende järeltulijate olulist 
panust, kuna nad töötavad selle nimel, et 
tagada paljude oluliste sektorite 
nõuetekohane toimimine kogu ELis, 
eelkõige tervishoiu- ja hooldussektoris;

39. nõuab Genfi konventsiooni ja 
Euroopa varjupaigaõiguse täielikku 
austamist; juhib tähelepanu sellele, et tuleb 
luua tingimused uute varjupaigataotlejate 
vastuvõtmiseks, tagades asjakohased 
sanitaartingimused ja arstiabi, ning 
väljendab seetõttu sügavat muret Kreeka 
saartele ning esmase vastuvõtu keskustesse 
ja kinnipidamiskeskustesse saabuvate 
pagulaste ja varjupaigataotlejate olukorra 
pärast, kuna neil puudub juurdepääs 
piisavale tervishoiule ja nad on eriti 
ohustatud; on seisukohal, et tuleb leida 
vajalikud lahendused, sealhulgas kõrge 
riskiga elanike ennetav evakueerimine ja 
ümberpaigutamine, et tagada asjakohased 
materiaalsed tingimused ja 
suhtlemisdistantsi hoidmine nakatumise 
vältimiseks; rõhutab paljude rändajate ja 
nende järeltulijate olulist panust, kuna nad 
töötavad selle nimel, et tagada paljude 
oluliste sektorite nõuetekohane toimimine 
kogu ELis, eelkõige tervishoiu- ja 
hooldussektoris;
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Muudatusettepanek 17
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 47 a (uus)

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

47a. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
järgiksid Maailmapanga ja 
Rahvusvahelise Valuutafondi üleskutset 
ja peataksid kõik vaeseimate riikide 
võlamaksed teistele valitsustele, ning 
võtaksid ühtlasi kuulda Aafrika 
rahandusministrite üleskutset peatada 
2020. aastal kõik intressimaksed ja kõik 
ebakindlate riikide põhi- ja 
intressimaksed, sealhulgas 2021. aastaks; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid töötaksid välja uue 
võlakergendusalgatuse suure 
võlakoormusega vaeste riikide jaoks, keda 
COVID-19 mõjutab; tuletab meelde, et 
kasvav võlatase piirab nende riikide 
suutlikkust võimaldada põhilisi 
tervishoiusüsteeme ja -teenuseid, millega 
tagada põhilised inimõigused; rõhutab, et 
seetõttu tuleb võlakergendusmeetmed 
siduda ametliku arenguabi täiendava 
kasutuselevõtuga; nõuab, et loodaks 
mitmepoolne võlgade restruktureerimise 
mehhanismi, et käsitleda nii kriisi mõju 
kui ka kestliku arengu tegevuskava 2030 
rahastamisvajadusi;
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Muudatusettepanek 18
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

46a. tunnistab, et COVID-19 kriis on 
andnud õppetunni Euroopa toidusüsteemi 
vastupanuvõime kohta; märgib, et ELi 
sõltuvus rahvusvahelisest impordi- või 
ekspordikaubandusest võib mõnes 
liikmesriigis tuua kaasa ületootmise 
kriisi; tuletab meelde, et domineeriv 
tööstuslik põllumajandusmudel soodustab 
mitmesuguste kriiside kordumist, kuna 
see on seotud kliimamuutustega ja 
bioloogilise mitmekesisuse hävimisega; 
rõhutab seetõttu, et ühist 
põllumajanduspoliitikat on vaja 
põhjalikult reformida, et võtta kõiki neid 
küsimusi arvesse rohelise kokkuleppe 
raames ja saavutada Euroopa kestlik 
sõltumatus toiduainetega varustamisel;

Or. en



AM\1203086ET.docx PE647.590v01-00 }
PE647.591v01-00 }
PE647.593v01-00 }
PE647.594v01-00 } RC1

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

15.4.2020 B9-0143/2020 } 
B9-0144/2020 } 
B9-0146/2020 } 
B9-0147/2020 } RC1/Am. 19

Muudatusettepanek 19
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

18. rõhutab, et selle taastus- ja 
ülesehituspaketi keskmes peaksid olema 
Euroopa roheline kokkulepe ja 
digiüleminek, et lükata majandus käima, 
parandada selle vastupanuvõimet ja luua 
töökohti ning aidata samal ajal kaasa 
ökoloogilisele üleminekule, edendada 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut – 
sealhulgas meie kontinendi strateegilist 
autonoomiat – ja aidata kaasa sellise 
tööstusstrateegia rakendamisele, mis 
säilitab ELi peamised tööstussektorid; 
rõhutab vajadust viia reageeringud 
kooskõlla ELi kliimaneutraalsuse 
eesmärgiga;

18. rõhutab, et selle taastus- ja 
ülesehituspaketi keskmes peaksid olema 
Euroopa roheline kokkulepe ja 
digiüleminek, et lükata majandus käima, 
parandada selle vastupanuvõimet ja luua 
töökohti ning aidata samal ajal kaasa 
ökoloogilisele üleminekule, edendada 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut – 
sealhulgas meie kontinendi strateegilist 
autonoomiat – ja aidata kaasa 
tööstusstrateegia rakendamisele, kooskõlas 
Pariisi kokkuleppe eesmärgiga hoida 
ülemaailmne temperatuuritõus kindlalt 
alla 2°C ja pingutada selle nimel, et 
soojenemine ei ületaks 1,5°C, ning 
pakilise vajadusega vältida bioloogilise 
mitmekesisuse massilist vähenemist, 
tagades, et kõik sektorid aitaksid 
majanduslikult kaasa ELi 
kliimaneutraalsuse eesmärgile;
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Muudatusettepanek 20
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE 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. kutsub komisjoni üles jälgima, et 
ELi reisijate õigusi käsitlevate määruste 
tõlgendamise suunised seoses viiruse 
COVID-19 olukorra muutumisega, mis 
avaldati 18. märtsil 2020, rakendatakse 
nõuetekohaselt;
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Muudatusettepanek 21
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

26. rõhutab tungivat vajadust teha 
rohkem VKEde heaks, aidata neil säilitada 
töökohti ja hallata oma likviidsust; nõuab 
tungivalt, et Euroopa usaldatavusnõuete 
täitmise ja järelevalveasutused ning 
liikmesriigid uuriksid kõiki võimalusi 
VKEde koormuse leevendamiseks; nõuab, 
et koostataks Euroopa horisontaalne 
strateegia, mille eesmärk on aidata VKEdel 
kriisist väljuda, toetades neid bürokraatia ja 
rahastamisele juurdepääsu kulude 
vähendamisega ning soodustades 
investeeringute tegemist strateegilistesse 
väärtusahelatesse;

26. rõhutab tungivat vajadust teha 
rohkem VKEde heaks, aidata neil säilitada 
töökohti ja hallata oma likviidsust; nõuab 
tungivalt, et Euroopa usaldatavusnõuete 
täitmise ja järelevalveasutused ning 
liikmesriigid uuriksid kõiki võimalusi 
VKEde koormuse leevendamiseks, 
sealhulgas riigihanke-eeskirjade 
kohandamist, nii et hankemenetlustes 
saaks eelistada kohalikke ettevõtjaid; 
nõuab, et koostataks Euroopa horisontaalne 
strateegia, mille eesmärk on aidata VKEdel 
kriisist väljuda, toetades neid bürokraatia ja 
rahastamisele juurdepääsu kulude 
vähendamisega ning soodustades 
investeeringute tegemist strateegilistesse 
väärtusahelatesse;

Or. en


