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4.3.2020 A9-0025/11

Pozměňovací návrh 11
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec 
EU pro národní strategie boje proti 
bezdomovectví, a vyzývá členské státy, aby 
připravily své strategie v této oblasti podle 
zásady „Bydlení především“ 
a upřednostňovaly poskytování trvalého 
bydlení bezdomovcům a aby učinily přítrž 
kriminalizaci bezdomovectví; kromě toho 
zdůrazňuje, že je třeba lépe 
a harmonizovanějším způsobem 
shromažďovat údaje o bezdomovcích 
v EU;

15. zdůrazňuje, že nárůst 
bezdomovectví má jak osobní či 
individuální příčiny, tak strukturální 
příčiny, jako je migrace ze zemí mimo EU, 
migrace z členských států EU způsobená 
chudobou, chybějící cenově dostupné 
bydlení a špatné politiky v oblasti bydlení; 
kromě toho zdůrazňuje, že je třeba lépe 
a harmonizovanějším způsobem 
shromažďovat údaje o bezdomovcích 
v EU;
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4.3.2020 A9-0025/12

Pozměňovací návrh 12
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec 
EU pro sociální a cenově dostupné 
bydlení v souladu se zásadou 19 
Evropského pilíře sociálních práv, 
a zajistila tak účinnou koordinaci 
národních politik v oblasti bydlení;

vypouští se

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/13

Pozměňovací návrh 13
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajišťovaly rovnost žen a mužů a stejnou 
odměnu za stejnou práci na stejném místě; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice o transparentnosti 
v odměňování; vyzývá k většímu úsilí 
o odstranění rozdílů v zaměstnávání, 
odměňování a důchodech žen a mužů a 
o odstranění překážek, které odrazují ženy 
od účasti na trhu práce; vyzývá 
k vytváření politik, které budou podporovat 
podnikání žen a usnadňovat jejich přístup 
k finančním a podnikatelským 
příležitostem; je znepokojen nedostatkem 
žen v procesu přijímání rozhodnutí, 
zejména těch, které se týkají ekonomiky; 
vyzývá členské státy, aby prolomily 
patovou situaci v souvislosti se směrnicí 
o zastoupení žen v řídících a dozorčích 
orgánech a s horizontální 
antidiskriminační směrnicí; vyzývá 
Komisi, aby posílila provádění 
antidiskriminačních právních předpisů, 
politiky a praxe, aby bylo možné účinně 
bojovat proti diskriminaci z jakýchkoli 
důvodů;

27. vyzývá členské státy, aby 
zajišťovaly rovnost žen a mužů a stejnou 
odměnu za stejnou práci na stejném místě; 
vyzývá k většímu úsilí o odstranění rozdílů 
v zaměstnávání, odměňování a důchodech 
žen a mužů a o odstranění překážek, které 
odrazují ženy, jež chtějí vykonávat 
profesní činnost; vyzývá k vytváření 
politik, které budou podporovat podnikání 
žen a usnadňovat jejich přístup k finančním 
a podnikatelským příležitostem; je 
znepokojen nedostatkem žen v procesu 
přijímání rozhodnutí, zejména těch, které 
se týkají ekonomiky;
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4.3.2020 A9-0025/14

Pozměňovací návrh 14
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vyzývá k posílení financování 
politiky soudržnosti a zajištění toho, aby 
mohly být zapojeny všechny regiony EU, 
včetně venkovských oblastí 
a nejvzdálenějších regionů; nesouhlasí 
s návrhem Rady, aby byl snížen objem 
financování pro Evropský sociální fond 
plus, přestože byla rozšířena jeho 
působnost; vyzývá členské státy, aby plně 
využily dostupných finančních prostředků; 
zdůrazňuje, že je třeba politiku soudržnosti 
více propojit s evropským semestrem a 
s politickými cíli EU a posílit zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování; vyzývá Komisi, aby pečlivě 
monitorovala a hodnotila využívání fondů 
EU v členských státech a zvýšila úsilí 
v oblasti potírání podvodů, zneužívání 
a korupce;

42. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se 
všechny regiony EU, včetně venkovských 
oblastí a nejvzdálenějších regionů, mohly 
účastnit politiky soudržnosti; bere na 
vědomí návrh Rady, aby byl snížen objem 
financování pro Evropský sociální fond 
plus, přestože byla rozšířena jeho 
působnost; vyzývá členské státy, aby plně 
využily dostupných finančních prostředků; 
zdůrazňuje, že je třeba politiku soudržnosti 
více propojit s evropským semestrem a 
s politickými cíli EU a posílit zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování; vyzývá Komisi, aby pečlivě 
monitorovala a hodnotila využívání fondů 
EU v členských státech a zvýšila úsilí 
v oblasti potírání podvodů, zneužívání 
a korupce;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/15

Pozměňovací návrh 15
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropského systému zajištění pro 
případ nezaměstnanosti s cílem lépe 
chránit pracovníky a snížit tlak na veřejné 
finance při vnějších otřesech; vyzývá 
Komisi, aby analyzovala, zda je 
v členských státech třeba zavést minimální 
standardy pro systémy pojištění 
v nezaměstnanosti;

43. odmítá návrh na zavedení 
evropského systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti, neboť představuje další 
krok směrem k transferové unii; zastává 
názor, že takový systém by nevyřešil 
strukturální problémy na vnitrostátních či 
regionálních trzích práce, které mají 
stálou povahu a jsou důsledkem 
nesprávných politik;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/16

Pozměňovací návrh 16
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby bojovaly proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňovým únikům 
a přijímaly účinná opatření zaměřená proti 
škodlivým daňovým praktikám; požaduje 
nové vlastní zdroje pro rozpočet EU 
s cílem poskytnout EU nástroje, které jí 
umožní lépe řešit současné i budoucí 
výzvy;

46. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby bojovaly proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňovým únikům 
a přijímaly účinná opatření zaměřená proti 
škodlivým daňovým praktikám; 
zdůrazňuje, že v době po brexitu je 
zásadně důležité, aby EU prudce snížila 
své výdaje v různých oblastech politik 
a výdaje určené na správu;

Or. en


