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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/11

Τροπολογία 11
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές για τους αστέγους, και καλεί 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τις 
στρατηγικές τους για τους αστέγους με 
την υιοθέτηση της αρχής «Housing 
First», η οποία δίνει προτεραιότητα στην 
παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους, και με τον τερματισμό της 
ποινικοποίησης της αστεγίας· τονίζει, 
επιπλέον, την ανάγκη να συγκεντρωθούν 
καλύτερα και πιο εναρμονισμένα στοιχεία 
για τους άστεγους στην ΕΕ·

15. τονίζει ότι η αύξηση του 
φαινομένου των αστέγων έχει προσωπικά, 
ατομικά και διαρθρωτικά αίτια, όπως η 
μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ, η 
μετανάστευση λόγω φτώχειας από κράτη 
μέλη της ΕΕ, η έλλειψη οικονομικά 
προσιτής στέγασης και οι λανθασμένες 
πολιτικές στέγασης· τονίζει, επιπλέον, την 
ανάγκη να συγκεντρωθούν καλύτερα και 
πιο εναρμονισμένα στοιχεία για τους 
άστεγους στην ΕΕ·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/12

Τροπολογία 12
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα ενωσιακό πλαίσιο για την κοινωνική 
και οικονομικά προσιτή στέγαση, 
σύμφωνα με την αρχή 19 του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
εθνικών πολιτικών στέγασης·

διαγράφεται

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/13

Τροπολογία 13
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα των 
φύλων και την ίση αμοιβή για ίση εργασία 
στον ίδιο χώρο· καλεί την Επιτροπή να 
εκδώσει οδηγία για τη διαφάνεια των 
αμοιβών· ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για να 
γεφυρωθούν τα χάσματα μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τους 
μισθούς και τις συντάξεις, και να 
αντιμετωπιστούν τα αντικίνητρα για την 
εργασία των γυναικών· ζητεί πολιτικές που 
θα υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών και θα τους δίνουν 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικές και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες· εκφράζει την 
ανησυχία του για την έλλειψη γυναικών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδίως 
οικονομικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
άρουν τα εμπόδια για τη θέσπιση της 
οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια και της οριζόντιας οδηγίας για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
εφαρμογή νομοθεσίας, πολιτικής και 
πρακτικών κατά των διακρίσεων, ώστε 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο·

27. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και 
την ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθούν τα 
χάσματα μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την απασχόληση, τους μισθούς και τις 
συντάξεις, και να αντιμετωπιστούν τα 
αντικίνητρα για την εργασία των γυναικών 
που θέλουν να είναι επαγγελματικά 
δραστήριες· ζητεί πολιτικές που θα 
υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα των 
γυναικών και θα τους δίνουν πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικές και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη γυναικών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, ιδίως οικονομικών·

Or. en



AM\1200492EL.docx PE647.567v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/14

Τροπολογία 14
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί να ενισχυθεί η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής 
και να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών· αντιτίθεται στην πρόταση του 
Συμβουλίου να μειωθεί η χρηματοδότηση 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, 
παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του· 
καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν 
πλήρως τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· 
τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση της πολιτικής συνοχής με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και με τους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ, καθώς και ενίσχυση της 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά και να αξιολογεί τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ στα κράτη μέλη και να 
εντείνει τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της απάτης, της κατάχρησης 
και της διαφθοράς·

42. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής 
στην πολιτική συνοχής όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
περιοχών και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών· σημειώνει την πρόταση του 
Συμβουλίου να μειωθεί η χρηματοδότηση 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, 
παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του· 
καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν 
πλήρως τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· 
τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση της πολιτικής συνοχής με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και με τους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ, καθώς και ενίσχυση της 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
στενά και να αξιολογεί τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ στα κράτη μέλη και να 
εντείνει τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της απάτης, της κατάχρησης 
και της διαφθοράς·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/15

Τροπολογία 15
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Προέδρου της 
Επιτροπής ότι θα παρουσιαστεί ένα 
ενωσιακό σύστημα αντασφάλισης 
επιδομάτων ανεργίας για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη προστασία των εργαζομένων 
και να μειωθεί η πίεση που προκαλούν 
εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα δημόσια 
οικονομικά· καλεί την Επιτροπή να 
αναλύσει την ανάγκη θέσπισης ελάχιστων 
προτύπων για τα συστήματα ασφάλισης 
ανεργίας στα κράτη μέλη·

43. απορρίπτει την πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης 
επιδομάτων ανεργίας, διότι αποτελεί ένα 
ακόμα βήμα προς μια ένωση 
μεταβίβασης κεφαλαίων· είναι της 
άποψης ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν θα 
επιλύσει τα διαρθρωτικά εθνικά ή 
περιφερειακά προβλήματα της αγοράς 
εργασίας που έχουν μόνιμο χαρακτήρα 
και οφείλονται σε εσφαλμένες πολιτικές·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/16

Τροπολογία 16
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές συνέπειες στη βιώσιμη 
ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη 
φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 
επιζήμιες φορολογικές πρακτικές· ζητεί 
νέους ιδίους πόρους για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να 
δοθούν στην ΕΕ τα μέσα για να 
αντιμετωπίσει καλύτερα τις σημερινές και 
τις μελλοντικές προκλήσεις·

46. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές συνέπειες στη βιώσιμη 
ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη 
φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 
επιζήμιες φορολογικές πρακτικές· τονίζει 
ότι, κατά την εποχή μετά το Brexit, είναι 
σημαντικό η ΕΕ να μειώσει δραστικά τις 
δαπάνες της στους διάφορους τομείς 
πολιτικής και στη διοίκηση·

Or. en


