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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

15.4.2020 B9-0143/2020 } 
B9-0144/2020 } 
B9-0146/2020 } 
B9-0147/2020 } RC1/Am. 15

Tarkistus 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
17 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota ehdottamaan 
Euroopan taloutta kriisin jälkeen tukeville 
investoinneille mittavaa elvytys- ja 
jälleenrakennuspakettia, joka menee 
pidemmälle kuin Euroopan 
vakausmekanismin, Euroopan 
investointipankin ja Euroopan 
keskuspankin parhaillaan toteuttamat 
toimet ja joka on osa uutta monivuotista 
rahoituskehystä; katsoo, että tällaisen 
paketin olisi oltava olemassa niin kauan 
kuin kriisin aiheuttama talouden häiriö 
kestää, tarvittavat investoinnit voitaisiin 
rahoittaa vahvistetulla monivuotisella 
rahoituskehyksellä, olemassa olevilla EU:n 
rahastoilla ja rahoitusvälineillä sekä EU:n 
talousarviosta taatuilla 
elvytysjoukkovelkakirjoilla, ja tähän 
pakettiin ei saisi sisältyä olemassa olevan 
velan yhteisvastuullistamista, ja paketti 
olisi suunnattava tuleviin investointeihin;

17. kehottaa komissiota ehdottamaan 
Euroopan taloutta kriisin jälkeen tukeville 
investoinneille mittavaa elvytys- ja 
jälleenrakennuspakettia, joka menee 
pidemmälle kuin Euroopan 
vakausmekanismin, Euroopan 
investointipankin ja Euroopan 
keskuspankin parhaillaan toteuttamat 
toimet ja joka on osa uutta monivuotista 
rahoituskehystä; katsoo, että tällaisen 
paketin olisi oltava olemassa niin kauan 
kuin kriisin aiheuttama talouden häiriö 
kestää, tarvittavat investoinnit voitaisiin 
rahoittaa vahvistetulla monivuotisella 
rahoituskehyksellä, olemassa olevilla EU:n 
rahastoilla ja rahoitusvälineillä sekä EU:n 
talousarviosta taatuilla 
elvytysjoukkovelkakirjoilla, pitää 
olennaisen tärkeänä, että Euroopan 
unionin yhteenkuuluvuuden ja sen 
rahaliiton eheyden säilyttämiseksi 
huomattava osa velasta, joka lasketaan 
liikkeeseen covid-19-kriisin seurausten 
torjumiseksi, jaetaan EU:n tasolla; ja 
tähän pakettiin ei saisi sisältyä olemassa 
olevan velan yhteisvastuullistamista, ja 
paketti olisi suunnattava tuleviin 
investointeihin;
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Tarkistus 16
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
39 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa noudattamaan 
täysimääräisesti Geneven yleissopimusta ja 
eurooppalaista turvapaikkalainsäädäntöä; 
huomauttaa, että on säädettävä uusien 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
asianmukaisista hygieniaolosuhteista ja 
lääketieteellisestä tuesta huolehtien, ja 
ilmaisee siksi syvän huolensa Kreikan 
saarille saapuvien ja hotspot-alueilla ja 
säilöönottokeskuksissa olevien pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta, koska 
heillä ei ole mahdollisuutta saada 
asianmukaista terveydenhuoltoa ja he ovat 
erityisessä vaarassa; katsoo, että on 
löydettävä tarvittavat ratkaisut, mukaan 
lukien riskialttiiden väestöryhmien 
ennaltaehkäisevä evakuointi, jotta 
varmistetaan asianmukaiset aineelliset 
olosuhteet ja lähikontaktien välttäminen 
tartuntojen estämiseksi; muistuttaa monien 
maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä 
merkittävästä panoksesta heidän 
työskennellessään monien keskeisten 
alojen ja erityisesti terveydenhuolto- ja 
hoiva-alan asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa;

39. kehottaa noudattamaan 
täysimääräisesti Geneven yleissopimusta ja 
eurooppalaista turvapaikkalainsäädäntöä; 
huomauttaa, että on säädettävä uusien 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
asianmukaisista hygieniaolosuhteista ja 
lääketieteellisestä tuesta huolehtien, ja 
ilmaisee siksi syvän huolensa Kreikan 
saarille saapuvien ja hotspot-alueilla ja 
säilöönottokeskuksissa olevien pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta, koska 
heillä ei ole mahdollisuutta saada 
asianmukaista terveydenhuoltoa ja he ovat 
erityisessä vaarassa; katsoo, että on 
löydettävä tarvittavat ratkaisut, mukaan 
lukien riskialttiiden väestöryhmien 
ennaltaehkäisevä evakuointi ja 
siirtäminen, jotta varmistetaan 
asianmukaiset aineelliset olosuhteet ja 
lähikontaktien välttäminen tartuntojen 
estämiseksi; muistuttaa monien 
maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä 
merkittävästä panoksesta heidän 
työskennellessään monien keskeisten 
alojen ja erityisesti terveydenhuolto- ja 
hoiva-alan asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa;
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Tarkistus 17
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
noudattamaan Maailmanpankin ja 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
kehotusta keskeyttää köyhimpien maiden 
kaikki velanmaksut muille hallituksille 
sekä Afrikan maiden 
valtiovarainministereiden kehotusta 
keskeyttää kaikki korkomaksut vuonna 
2020 sekä kaikki epävakaiden valtioiden 
suorittamat velanlyhennykset ja korkojen 
maksut, myös vuonna 2021; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
uuden velkahelpotusaloitteen 
voimakkaasti velkaantuneille köyhille 
maille, joihin covid-19 vaikuttaa; 
muistuttaa, että velkautumisen kasvu 
rajoittaa näiden maiden kykyä tarjota 
perusterveydenhuoltojärjestelmiä ja 
-palveluja, joiden tarkoituksena on taata 
perusihmisoikeudet; korostaa näin ollen 
tarvetta yhdistää 
velkahelpotustoimenpiteet virallisen 
kehitysavun lisäkäyttöönottoon; kehottaa 
luomaan monenvälisen velanhoitokyvyn 
palauttamismekanismin, jolla puututaan 
sekä kriisin vaikutuksiin että Agenda 
2030:n rahoitusvaatimuksiin;
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Tarkistus 18
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. panee merkille covid-19-kriisistä 
saadut kokemukset Euroopan 
elintarvikejärjestelmämme 
häiriönsietokyvystä; toteaa, että EU:n 
riippuvuus kansainvälisestä kaupasta 
tuonnin tai viennin osalta voi johtaa 
ylituotantokriisien puhkeamiseen 
joissakin EU:n jäsenvaltioissa; muistuttaa 
hallitsevan teollisen maatalousmallin 
vaikutuksesta erilaisten kriisien 
toistuvaan puhkeamiseen, sillä se 
osallistuu osaltaan ilmastonmuutokseen 
ja luonnon monimuotoisuuden 
romahtamiseen; korostaa siksi, että 
yhteistä maatalouspolitiikkaa on 
uudistettava perusteellisesti, jotta kaikki 
nämä seikat voidaan ottaa huomioon 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
ja jotta voidaan saavuttaa kestävä 
Euroopan laajuinen 
elintarvikeomavaraisuus;
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Tarkistus 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
18 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että tämän elvytys- ja 
jälleenrakennuspaketin keskiössä tulisi olla 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja 
digitalinen muutos, jotta voidaan polkaista 
talous käyntiin, parantaa sen 
selviytymiskykyä ja luoda työpaikkoja ja 
samalla tukea ekologista siirtymää ja 
kestävää taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä, myös Euroopan strategista 
riippumattomuutta, ja avustaa EU:n 
keskeiset teollisuudenalat turvaavan 
teollisuusstrategian täytäntöönpanossa; 
korostaa, että vastauksemme on 
sovitettava yhteen ilmastoneutraaliutta 
koskevan EU:n tavoitteen kanssa;

18. korostaa, että tämän elvytys- ja 
jälleenrakennuspaketin keskiössä tulisi olla 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja 
digitalinen muutos, jotta voidaan polkaista 
talous käyntiin, parantaa sen 
selviytymiskykyä ja luoda työpaikkoja ja 
samalla tukea ekologista siirtymää ja 
kestävää taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä, myös Euroopan strategista 
riippumattomuutta, ja avustaa EU:n 
keskeiset teollisuudenalat turvaavan 
teollisuusstrategian täytäntöönpanossa 
Pariisin sopimuksen ilmaston 
lämpenemisen rajoittamista selvästi alle 
kahteen celsiusasteeseen koskevan 
tavoitteen ja pyrkimyksen rajoittaa se 
1,5°C:seen mukaisesti, sekä tarpeen 
välttää biologisen monimuotoisuuden 
laajamittainen häviäminen varmistaen, 
että kaikki talouden alat edistävät 
täysimääräisesti EU:n 
ilmastoneutraaliuden tavoitetta; 
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Tarkistus 20
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa komissiota huolehtimaan 
siitä, että sen 18. maaliskuuta 2020 
julkaisemat tulkintaohjeet matkustajien 
oikeuksia koskevista EU:n asetuksista 
covid-19-epidemian levitessä pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön;
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Tarkistus 21
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
26 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että pk-yrityksiä on 
kiireellisesti tuettava enemmän, autettava 
niitä säilyttämään työpaikat ja hallitsemaan 
likviditeettiään; kehottaa Euroopan 
vakavaraisuus- ja valvontaviranomaisia 
sekä jäsenvaltioita tutkimaan kaikkia 
vaihtoehtoja pk-yritysten taakan 
keventämiseksi; kehottaa laatimaan pk-
yritysten elvyttämistä koskevan 
eurooppalaisen horisontaalistrategian, jolla 
niitä tuetaan vähentämällä byrokratiaa ja 
rahoituksen saantiin liittyviä kustannuksia 
sekä edistämällä investointeja strategisiin 
arvoketjuihin;

26. korostaa, että pk-yrityksiä on 
kiireellisesti tuettava enemmän, autettava 
niitä säilyttämään työpaikat ja hallitsemaan 
likviditeettiään; kehottaa Euroopan 
vakavaraisuus- ja valvontaviranomaisia 
sekä jäsenvaltioita tutkimaan kaikkia 
vaihtoehtoja pk-yritysten taakan 
keventämiseksi, mukaan luettuna julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
mukauttaminen paikallisten yritysten 
suosimiseksi tarjouskilpailuissa; kehottaa 
laatimaan pk-yritysten elvyttämistä 
koskevan eurooppalaisen 
horisontaalistrategian, jolla niitä tuetaan 
vähentämällä byrokratiaa ja rahoituksen 
saantiin liittyviä kustannuksia sekä 
edistämällä investointeja strategisiin 
arvoketjuihin;

Or. en


