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Ændringsforslag 22
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 58 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
58a. anerkender behovet for at
mobilisere yderligere midler på en hurtig
og ubureaukratisk måde for at hjælpe
medlemsstaterne med at leve op til
behovet for at bekæmpe covid-19 og dens
konsekvenser, men understreger, at et
potentielt misbrug af sådanne midler skal
undersøges og straffes, når den
umiddelbare krise er overstået; mener
derfor, at en styrket FFR skal indeholde
tilstrækkelige ressourcer til Den
Europæiske Anklagemyndighed for at
sætte den i stand til at vinde borgernes
tillid, bekæmpe svig, beslaglægge aktiver
og dermed blive budgetneutral på
mellemlang sigt; anmoder om, at dens
budget finansieres gennem udgiftsområde
7 (Europæisk offentlig forvaltning) i stil
med Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse, Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil og Den Europæiske
Ombudsmand med henblik på at styrke
dens uafhængighed;
Or. en
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Ændringsforslag 23
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 31 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
31a. understreger, at hjemløse og andre
mennesker i usikre boligsituationer er
særligt udsatte i forbindelse med covid-19krisen og ofte ikke kan holde social
afstand eller efterleve andre
beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer
indtrængende EU og medlemsstaterne til
at gennemføre målrettede
foranstaltninger til at beskytte hjemløse
og til at yde finansiel bistand til de
NGO'er og lokale myndigheder, der yder
frontlinjestøtte, samt til at suspendere
udsættelser og støtte lejere og folk med
realkreditlån;
Or. en
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Ændringsforslag 24
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 44 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
44a. slår til lyd for, at sikre, at
nødforanstaltninger vedtaget af
tredjelande som reaktion på covid-19krisen ikke er i strid med
menneskerettighederne eller folkeretten,
at de begrænses til strengt nødvendige,
forholdsmæssige foranstaltninger, og at
de underkastes regelmæssig kontrol og er
tidsbegrænsede; fordømmer censur,
anholdelser og intimidering af
journalister, oppositionsledere,
sundhedsarbejdere og andre personer for
at have kritiseret regeringer, herunder
deres krisestyring; opfordrer EU til at
støtte en global kampagne for frigivelse af
politiske fanger og tilbageholdte
menneskerettighedsforkæmpere og
lavrisikolovovertrædere;
Or. en
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Ændringsforslag 25
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 47 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
47a. opfordrer til øget EU-støtte til det
vestlige Balkan (f.eks. gennem deres
optagelse i EU's Solidaritetsfond og
fritagelse fra den midlertidige
eksportgodkendelsesordning for
værnemidler) og til at øge synligheden af
denne støtte med henblik på at vise EU's
solidaritet med disse lande og
befolkninger; opfordrer til, at der sættes
særlig fokus på minoriteter med ringe
adgang til sundhedstjenester såsom
romaer;
Or. en
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Ændringsforslag 26
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 30
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

30.
opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til at prioritere støtte og
foranstaltninger til afhjælpning af krisen
for de mest sårbare borgere, kvinder og
børn udsat for vold i hjemmet, ældre,
personer med handicap, etniske minoriteter
og personer fra fjerntliggende og isolerede
regioner, herunder de oversøiske lande og
territorier og regioner i den yderste periferi,
ved hjælp af en særlig ekstraordinær
støttefond, der fokuserer på
sundhedssystemet og de sektorer, der
rammes af covid-19-udbruddet, samt
personer med risiko for fattigdom og social
udstødelse, som alle har den største risiko
for at blive smittet med covid-19, men som
også lider mest som følge af dets
økonomiske virkninger; opfordrer til en
omfattende strategi for bekæmpelse af
fattigdom med en europæisk børnegaranti;
opfordrer indtrængende EU og
medlemsstaterne til at indarbejde en
kønsspecifik analyse i alle
reaktionsbestræbelser for at undgå at
forværre uligheden mellem kønnene, sikre,
at tjenester til ofre for vold fortsat er åbne,
og styrke hjælpetjenester, krisecentre for
ofre, juridisk bistand og
indberetningstjenester online for at

30.
opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til at prioritere støtte og
foranstaltninger til afhjælpning af krisen
for de mest sårbare borgere, kvinder og
børn udsat for vold i hjemmet, ældre,
personer med handicap, etniske minoriteter
og personer fra fjerntliggende og isolerede
regioner, herunder de oversøiske lande og
territorier og regioner i den yderste periferi,
ved hjælp af en særlig ekstraordinær
støttefond, der fokuserer på
sundhedssystemet og de sektorer, der
rammes af covid-19-udbruddet, samt
personer med risiko for fattigdom eller
social udstødelse, som alle har den største
risiko for at blive smittet med covid-19,
men som også lider mest som følge af dets
økonomiske virkninger; opfordrer til en
omfattende strategi for bekæmpelse af
fattigdom med en europæisk børnegaranti;
opfordrer indtrængende EU og
medlemsstaterne til at indarbejde en
kønsspecifik analyse i alle
reaktionsbestræbelser for at undgå at
forværre uligheden mellem kønnene, sikre,
at tjenester til ofre for vold fortsat er åbne,
og styrke hjælpetjenester, krisecentre for
ofre, juridisk bistand og
indberetningstjenester online for at
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bekæmpe og beskytte alle kvinder og børn
mod vold i hjemmet og kønsbaseret vold;

bekæmpe og beskytte alle kvinder og børn
mod vold i hjemmet og kønsbaseret vold;
minder om, at relevante foranstaltninger
skal være i overensstemmelse med FN's
konvention om rettigheder for personer
med handicap og sikre lige og
ikkediskriminerende adgang til social- og
sundhedstjenester samt indeholde
specifikke foranstaltninger, der tager sigte
på beskyttelse af personer med handicap,
baseret på konsultationer og inddragelse
af personer med handicap, gennem deres
repræsentative familiemedlemmer eller
organisationer, når der vedtages
foranstaltninger, der berører dem;
Or. en
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Ændringsforslag 27
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 30 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
30a. insisterer på, at medlemsstaterne
bør være særligt opmærksomme på lige
adgang til sundhedspleje, navnlig ikkeforskelsbehandling i forbindelse med
adgang til lægebehandling og
akutbehandling, således at der sikres
rettigheder for personer, der bor på
døgninstitutioner, der er mere udsat for
infektioner, navnlig ældre og personer
med handicap, og således at det sikres, at
pleje- og støttetjenester i nærmiljøet, som
disse personer har behov for på dagsbasis,
er finansierede, veludstyrede og
velbemandede, insisterer også på, at der i
forbindelse med
isolationsforanstaltninger bør tages
hensyn til handicappedes behov, at
offentlige oplysninger om covid-19pandemien bør være tilgængelige for så
mange personer med handicap som
muligt, og at personer med handicap bør
inkluderes i alle
indkomstbeskyttelsesforanstaltninger;
Or. en
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Ændringsforslag 28
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 34 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
34a. opfordrer til, at der ydes støtte
både på EU-plan og nationalt plan til de
kulturelle og kreative sektorer, da de er
hårdt ramt af den nuværende krise og
spiller en vigtig rolle for vores økonomi
såvel som for vores sociale liv;
fremhæver, at den nuværende krise har
vist, at vores uddannelsessystemer ikke er
så modstandsdygtige, som de burde være,
og mener derfor, at det er afgørende, at
uddannelsesinfrastrukturen, både online
og offline, opgraderes væsentligt, og at
undervisere og elever udstyres med de
nødvendige færdigheder og udstyr til
situationer med hjemmeundervisning;
glæder sig i denne forbindelse over
Kommissionens initiativ til at revidere og
ajourføre handlingsplanen for digital
uddannelse; mener imidlertid, at det ikke
er tilstrækkeligt, og opfordrer
Kommissionen og medlemsstaterne til at
udarbejde en koordineret investeringsplan
for at forbedre vores
uddannelsessystemer;
Or. en

AM\1203087DA.docx

DA

PE647.590v01-00 }
PE647.591v01-00 }
PE647.593v01-00 }
PE647.594v01-00 } RC1
Forenet i mangfoldighed

DA

15.4.2020

B9-0143/2020 }
B9-0144/2020 }
B9-0146/2020 }
B9-0147/2020 } RC1/Am. 29

Ændringsforslag 29
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 11
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

11.
glæder sig over Kommissionens
initiativ til at kanalisere midler fra EU's
forskningsprogram over mod bekæmpelse
af virusset ved at sikre, at der globalt er
behandlinger, vacciner og diagnosticering
til rådighed til en overkommelig pris;
opfordrer til, at der tilvejebringes
yderligere midler til en "covid-19forsknings- og innovationsfond" med
henblik på at styrke bestræbelserne på at
finansiere hurtig forskning i vaccine
og/eller behandling; mener, at Europas
forskere, innovative SMV'er og industrien
bør få al den støtte, de har brug for med
henblik på at finde en kur; opfordrer
medlemsstaterne til at øge støtten
væsentligt til forsknings-, udviklings- og
innovationsprogrammer, der har til formål
at forstå sygdommen, fremskynde
diagnosticeringen og testningen samt
udvikle en vaccine; opfordrer hospitaler og
forskere til at udveksle data med EMA og
til at indlede storstilede europæiske
kliniske forsøg; understreger behovet for at
støtte foranstaltninger, der fremmer åben
videnskab, med henblik på at fremskynde
udvekslingen af data og
forskningsresultater inden for det
videnskabelige samfund i og uden for

11.
glæder sig over Kommissionens
initiativ til at kanalisere midler fra EU's
forskningsprogram over mod bekæmpelse
af virusset ved at sikre, at der globalt er
behandlinger, vacciner og diagnosticering
til rådighed til en overkommelig pris;
opfordrer til, at der tilvejebringes
yderligere midler til en "covid-19forsknings- og innovationsfond" med
henblik på at styrke bestræbelserne på at
finansiere hurtig forskning i vaccine
og/eller behandling; mener, at Europas
forskere, innovative SMV'er og industrien
bør få al den støtte, de har brug for med
henblik på at finde en kur; opfordrer
medlemsstaterne til at øge støtten
væsentligt til forsknings-, udviklings- og
innovationsprogrammer, der har til formål
at forstå sygdommen, fremskynde
diagnosticeringen og testningen samt
udvikle en vaccine; opfordrer hospitaler og
forskere til at udveksle data med EMA og
til at indlede storstilede europæiske
kliniske forsøg; understreger behovet for at
støtte foranstaltninger, der fremmer åben
videnskab, med henblik på at fremskynde
udvekslingen af data og
forskningsresultater inden for det
videnskabelige samfund i og uden for
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Europa; insisterer på, at al offentligt
finansieret forskning skal forblive offentlig
tilgængelig;

Europa; insisterer på, at al offentligt
finansieret forskning skal forblive offentlig
tilgængelig; opfordrer indtrængende
Kommissionen til at tilskynde
medlemsstaterne til at udstede
tvangslicenser, der suspenderer
monopoleffekten af patenter, der kan
begrænse afprøvning, produktion og
distribution af nye behandlinger, vacciner
og diagnosticeringer og til at lette
importen af lægemidler fremstillet i andre
lande; mener, at der er en mere
tungtvejende offentlig interesse i
udbredelsen af resultaterne af kliniske
forsøg, og opfordrer Kommissionen til at
afstå fra at tildele eksklusivret på
markedet med henblik på at fremskynde
den generiske produktion og udbuddet af
livreddende lægemidler; opfordrer
indtrængende Kommissionen til at
samarbejde i internationale
koordineringsmekanismer for
fremstilling, forsyning og adgang til
vacciner, diagnoser og behandlinger;
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Ændringsforslag 30
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
Fælles beslutningsforslag
Punkt 51 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
51a. er overbevist om, at virksomheders
due diligence på menneskerettigheds- og
miljøområdet er nødvendige
forudsætninger for at forebygge og afbøde
fremtidige kriser og sikre bæredygtige
værdikæder;
Or. en
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