
 

EP  täiskogu  uudiskiri  —  Brüssel,  16.-17.  aprill
2020
 
Saadikud nõuavad tihedat koostööd COVID-19 seljatamiseks 
Euroopa Parlamendi täiskogu peamine arutelu Ursula von der Leyeni and Charles
Micheliga keskendub ELi kooskõlastatud tegevusele COVID-19 põhjustatud tervise- ja
majanduskriisis.
 
 
COVID-19: üle kolme miljardi euro ELi tervishoiusektori toetamiseks  
Parlament kavatseb reedel heaks kiita 3,08 miljardi euro ulatuses abi ELi
tervishoiusektorile, tagades abi arstidele ja õdedele haigete hooldamisel ning testide
parema kättesaadavuse.
 
 
Euroopa Parlament kavatseb toetada ELi rahaliste vahendite
paindlikku kasutamist võitluses COVID-19 kriisiga 
Euroopa Parlament hääletab reedel uusi meetmeid, mis võimaldavad kõigi seni
kasutamata ELi vahendite suunamist COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamisse.
 
 
Erimeetmed toiduabi ja esmase materiaalse abi pakkumiseks COVID-
19 kriisi ajal 
Euroopa Parlament kavatseb reedel vastu võtta erimeetmeid kõige haavatavamate
kodanike kaitsmiseks pandeemia ajal.
 
 
Toetused ELi kalandussektorile COVID-19 kriisi vältel 
Euroopa Parlament kavatseb heaks kiita erimeetmed kalandus- ja vesiviljelussektori
toetuseks kriisiolukorras.
 
 
Hääletus: kas lükata edasi meditsiiniseadmetele esitatavate uute
nõuete jõustumine? 
Euroopa Parlament hääletab reedel meditsiiniseadmete määruse kohaldamise
edasilükkamist aasta võrra.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-04-16
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EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 16.-17. aprill 2020
 

Kontaktid 
 
 

Lisateave
Päevakorra projekt
Täiskogu ülekanne reaalajas
Pressikonverentsid ja muud ürituse
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Inga HÖGLUND
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32 282 (BXL)
inga.hoglund@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Saadikud nõuavad tihedat koostööd COVID-19
seljatamiseks
 
Euroopa Parlamendi täiskogu peamine arutelu Ursula von
der Leyeni and Charles Micheliga keskendub ELi
kooskõlastatud tegevusele COVID-19 põhjustatud tervise-
ja majanduskriisis.
 
Neljapäeval  kell  10.00 algavas arutelus  käsitlevad parlamendiliikmed ELi  kooskõlastatud
tegevust oma kodanike kaitsmiseks, töötavad välja ühise väljumisstrateegia ja lepivad kokku,
kuidas uue ambitsioonika pikaajalise ELi eelarve raames saaks leevendada kriisi majanduslikke
kahjusid. Fraktsioonide juhid osalevad debatis videolähetuse teel.
 
Resolutsiooni eelnõus kutsutakse liikmesriike üles võtma õppust viimaste nädalate kogemusest
ja  looma ühtsem koostöö veelgi  tugevama ja  vastupidavama Euroopa Liidu näol.  Ühtlasi
rõhutatakse  resolutsioonis  vajadust  tulevikuks  ette  valmistada:  Euroopa  Komisjon  peab
võimaldama  otsida  kiireid  lahendusi  valmisolekuks  tulevasteks  kriisideks.
 
Arutelu neljapäeval, 16. aprillil. Hääletus reedel, 17. aprillil.
 
Menetlus: nõukogu ja komisjoni avaldused koos resolutsiooniga
 
 
Pressikonverents EP presidendi David Sassoliga reedel kell 17.00
 

Kontaktid 
 
 

Lisateave
Resolutsiooni eelnõu: ELi koordineeritud tegevus Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede
vastu võitlemisel
ELi vastus koroonaviirusele
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: koroonaviiruse puhang ja ELi reageerimine

Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_ET.pdf
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COVID-19: üle kolme miljardi euro ELi
tervishoiusektori toetamiseks 
 
Parlament kavatseb reedel heaks kiita 3,08 miljardi euro
ulatuses abi ELi tervishoiusektorile, tagades abi arstidele ja
õdedele haigete hooldamisel ning testide parema
kättesaadavuse.
 
Vastavalt ettepanekule, peavad ELi fondid otseselt toetama liikmesriikide tervishoiusüsteeme
võitluses koroonaviiruse pandeemiaga.
 
Hääletusel olev abipakett võimaldab ELil:
 

ühiselt soetada meditsiinitarbeid, näiteks maske ja hingamisaparaate, 
transportida meditsiiniseadmeid ja piiriüleste piirkondade patsiente, 
rahastada  täiendavate  tervishoiutöötajate  värbamist,  keda  saaks  lähetada
kriisipiirkondadesse  kogu  Euroopa  Liidus,  ning 
toetada mobiilsete välihaiglate ehitust liikmesriikides.
 

2,7 miljardi euro ulatuses toetust on kavas tagada ELi erakorralise toetuse rahastamisvahendi
kaudu  tervishoiusektori  jaoks.  380  miljonit  eurot  kavatsetakse  rescEU  Euroopa
hädaolukordadele reageerimise programmi kaudu kasutada meditsiinivahendite kokkuostuks.
 
Toetuspakett  tagab 3,6 miljoni  euro ulatuses lisavahendeid Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskusele. 350 miljon eurot läheb toimetulekuks suurenenud rändesurvega Kreekas
(rahastamisvahendi kaudu erakorralise abi andmiseks liidus).
 
Taustainfo
 
Komisjon esitas ettepaneku kaheks paranduseelarve projektiks (1/2020 ja 2/2020) osana
laiaulatuslikust  meetmete paketist  toetamaks võitlust  COVID-19 puhangu vastu.
 
Hääletus reedel, 17. aprillil
 
Menetlus: eelarvemenetlus - kiirmenetlus
 
Lisateave
Koroonaviirus: komisjon võtab kasutusele kõik vahendid, et kaitsta elusid ja elatusvahendeid
(02.04.2020)
COVID-19: Euroopa Liit kavatseb soetada 50 miljoni euro väärtuses meditsiinitehnikat
(23.03.2020)
Euroopa Parlament: Küsimused ja vastused COVID-19 suunatavate ELi struktuurifondide
kättesaadavuse ja paindlikkuse kohta
Seadusandlik pakett erakorralise toetuse rahastamisvahendi aktiveerimiseks
Paranduseelarve 1/2020 projekt

Tiskogu istungid

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Vali nr (32-2) 28 33000

4 I 12

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_582
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200323IPR75622/covid-19-euroopa-liit-soetab-50-miljoni-euro-vaartuses-meditsiinitehnikat
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200323IPR75622/covid-19-euroopa-liit-soetab-50-miljoni-euro-vaartuses-meditsiinitehnikat
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en


Kontaktid 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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Euroopa Parlament kavatseb toetada ELi
rahaliste vahendite paindlikku kasutamist
võitluses COVID-19 kriisiga
 
Euroopa Parlament hääletab reedel uusi meetmeid, mis
võimaldavad kõigi seni kasutamata ELi vahendite
suunamist COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamisse.
 
Euroopa Komisjoni pakutud lisameetmed võimaldavad liikmesriikidel paindlikumalt ja suuremas
ulatuses kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid.
 
Paindlikkus  tagatakse  antud  eriolukorras  kolme  peamise  ühtekuuluvusfondi  (Euroopa
Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond) vahel,  eri  piirkondade
kategooriate ja fondide prioriteetide vahel, nii et eri fondide vahendeid saaks lihtsamalt üle
kanda.  Ühtlasi  saab  tänu  erimeetmetele  tänavu  ning  2021.  aastal  ühtekuuluvuspoliitika
programme rahastada  täies  ulatuses  Euroopa  Liidu  vahenditest.  Lihtsamaks  muutub  ka
programmide  heakskiitmine,  finantsinstrumentide  kasutamine  ning  auditeerimine.
 
Kriisiolukorra tõttu taotles regionaalarengukomisjon, et Euroopa Parlament võtaks pakutud
lisameetmed vastu täiskogus kiirmenetlusena.
 
Lisateavet uute meetmete ja Euroopa Parlamendi rolli kohta leiate siit.
 
Taustainfo
 
2. aprillil tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta kasutusele kõik ELi vahendid, et kaitsta elusid
ja elatusvahendeid. Muuhulgas on plaanis suunata kõik olemasolevad struktuurifondid ümber
koroonaviirusele reageerimiseks (täiendav koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus).
 
Hääletus reedel, 17. aprillil
 
Menetlus: seadusandlik tavamenetlus - kiirmenetlus
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_582


Kontaktid 
 
 

Lisateave
REGI komisjoni pressiteade: ELi reaktsioon koroonaviiruse vastu võitlemisel (31.03.2020)
Euroopa Parlament: Küsimused ja vastused COVID-19 suunatavate ELi struktuurifondide
kättesaadavuse ja paindlikkuse kohta
Ettepanek: Paindlikkuse tagamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel
COVID-19 puhangu tõttu
Menetlustoimik
Küsimused ja vastused koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse täiendatud
versiooni (CRII+) kohta: uued hädavajalikud investeeringute ja ressursside kaasamise
meetmed
Euroopa Komisjoni infoleht: Koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0138&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0054(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Erimeetmed toiduabi ja esmase materiaalse abi
pakkumiseks COVID-19 kriisi ajal
 
Euroopa Parlament kavatseb reedel vastu võtta
erimeetmeid kõige haavatavamate kodanike kaitsmiseks
pandeemia ajal.
 
Euroopa Komisjon tegi ettepaneku muuta Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute
jaoks (FEAD) reegleid, et kaitsta kodutuid ja vaesuses elavaid inimesi COVID-19 eest ja tagada,
et abi jõuaks abivajajateni jätkuvalt turvaliselt.
 
Parlamendi  tööhõive-  ja  sotsiaalkomisjon  taotles  kriisiolukorra  tõttu  kiirmenetlust,  et
kiireloomulised abimeetmed võetaks vastu täiskogus. Pakutud meetmed hõlmavad võimalust
rahastada kaitsevahendite pakkumist, toiduabi ja põhilise materiaalse abi osutamist. Lisaks
võimaldab  muudatus  pandeemia  ajal  abi  täies  ulatuses  rahastada  ELi  vahenditest  ning
lihtsustab  aruandlust  ja  auditit.
 
Taustainfo
 
3,8 miljardi euro suurune Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks toetab ELi
liikmesriikide meetmeid, millega pakutakse enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi ja/või
esmast materiaalset abi.
 
Asjaomane abi hõlmab toitu,  riideid ning muid isiklikuks otstarbeks ettenähtud elutähtsaid
kaupu, nt jalanõusid, seepi ja šampooni.
 
Abifond loodi 2014. aastal ELi meetmena vaesuse leevendamiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
tugevdamiseks Euroopas. Aastas saab fondi kaudu abi ligikaudu 13 miljonit inimest.
 
Iga viies eurooplane elab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus, eriti kannatavad naised, lapsed,
vanemad inimesed ja kodutud. Liikmesriikide valitud partnerorganisatsioonid haldavad toidu- ja /
või  põhilisi  materiaalse abi  programme, aga ka kaasnevaid meetmeid nagu nõuandeid ja
eakatele mõeldud ühiskondlikke tegevusi või töötubasid, kuidas näiteks leibkonna eelarvet
hallata.
 
Hääletus reedel, 17. aprillil
 
Menetlus: seadusandlik tavamenetlus - kiirmenetlus
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fund_for_european_aid_to_the_most_deprived_fead_1.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=et
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=et
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights


Kontaktid 
 
 

Lisateave
Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
(FEAD)
Euroopa Liidu Nõukogu pressiteade: COVID-19 puhang: nõukogu kiitis heaks meetmed enim
puudustkannatavate ELi kodanike abistamiseks (08.04.2020)
Euroopa Komisjoni ettepanek muuta COVID-19 kriisi tõttu määrust Euroopa abifondi enim
puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) (02.02.2020)
Menetlusfail
Tasuta fotod, video- ja helimaterjal

Elzelien VAN DER STEEN
Press Officer

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu
@EP_SocialAffairs
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=et
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fund_for_european_aid_to_the_most_deprived_fead_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fund_for_european_aid_to_the_most_deprived_fead_1.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0058(COD)&l=et
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/EP_SocialAffairs


Toetused ELi kalandussektorile COVID-19 kriisi
vältel
 
Euroopa Parlament kavatseb heaks kiita erimeetmed
kalandus- ja vesiviljelussektori toetuseks kriisiolukorras.
 
Ajutiste erimeetmete paketi  abil  toetatakse kalureid,  kes peavad pandeemia tõttu ajutiselt
tegevuse  lõpetama,  antakse  rahalist  abi  vesiviljelustootjatele  tootmise  peatamiseks  või
vähendamiseks,  tagatakse  toetus  tootjaorganisatsioonidele  kala-  ja  akvakultuuritoodete
ajutiseks  ladustamiseks,  ning  võimaldatakse  riiklike  rakendusfondide  paindlikum
ümberjaotamine.
 
Euroopa Parlamendi  kalanduskomisjon taotles erimeetmete vastuvõttu  kiirmenetluse teel
täiskogus. Kui Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu on kavandatud meetmed heaks
kiitnud, kehtivad need tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2020. Erimeetmeid saab kasutada
kuni 31. detsembrini 2020.
 
Taustainfo
 
2.  aprillil  tegi  komisjon  ettepaneku  uue  meetmepaketi  kohta,  esitades  sealhulgas
koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse täiendatud versiooni (CRII+), mis sisaldab
erimeetmeid COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris.
 
Hääletus reedel, 17. aprillil
 
Menetlus: eelarvemenetlus - kiirmenetlus
 
Lisateave
Euroopa Komisjoni määruse ettepanek leevendamaks COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja
vesiviljelussektorile
Menetlusfail
Küsimused ja vastused koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse täiendatud
versiooni (CRII+) kohta: uued hädavajalike investeeringute ja ressursside kaasamise meetmed
Euroopa Komisjoni infoleht: kalandus- ja vesiviljelussektori toetamine
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0142&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0142&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0142&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0059(COD)&l=et
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
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Hääletus: kas lükata edasi meditsiiniseadmetele
esitatavate uute nõuete jõustumine?
 
Euroopa Parlament hääletab reedel meditsiiniseadmete
määruse kohaldamise edasilükkamist aasta võrra.
 
COVID-19 kriisi tõttu tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lükata edasi määruse kohaldamine
põhiliste meditsiiniseadmete puudujääkide või viivituste vältimiseks 26. maini 2021.
 
Määruse edasilükkamine võimaldab liikmesriikidel, tervishoiuasutustel ja ettevõtjatel antud
kriisiolukorras täielikult keskenduda pandeemia vastu võitlemisele.
 
Taustainfo
 
Euroopa õigusaktid tagavad meditsiiniseadmete kasutamise ohutuse ja hõlbustavad patsientide
juurdepääsu seadmetele Euroopa turul.
 
2017. aastal võeti patsientide ohutuse ja meditsiiniseadmete parandamiseks kogu ELis vastu
kaks uut määrust meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostikaseadmete osas. Meditsiiniseadmeid
käsitlev uus määrus pidi täielikult jõustuma 26. mail 2020.
 
Hääletus reedel, 17. aprillil
 
Menetlus: seadusandlik tavamenetlus - kiirmenetlus
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