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fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta kestliku 
majanduskasvu strateegia tööhõive- ja sotsiaalaspektid
(2019/2212(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku riiklikke kodutuse kaotamise 
strateegiaid käsitleva ELi raamistiku 
kohta, ning kutsub liikmesriike üles 
valmistama ette riiklikud kodutuse 
kaotamise strateegiad, võttes kasutusele 
põhimõtte „Housing First“ (kõige 
tähtsam on eluase), seadma esikohale 
kodututele alalise eluaseme pakkumise ja 
lõpetama kodutuse kriminaliseerimise; 
rõhutab lisaks vajadust koguda paremaid ja 
ühtlustatumaid andmeid kodutute kohta 
ELis;

15. rõhutab, et kodutuse määra 
suurenemisel on nii isiklikud, 
individuaalsed kui ka struktuursed 
põhjused, nagu ränne kolmandatest 
riikidest, vaesusränne ELi 
liikmesriikidest, taskukohaste eluasemete 
puudumine ja vale eluasemepoliitika; 
rõhutab lisaks vajadust koguda paremaid ja 
ühtlustatumaid andmeid kodutute kohta 
ELis;
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Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta kestliku 
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku sotsiaaleluruumide ja 
taskukohase eluaseme ELi raamistiku 
loomiseks, et kooskõlas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba 19. põhimõttega 
tagada riikide eluasemepoliitika tõhus 
koordineerimine;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada soolise võrdõiguslikkuse ja samal 
töökohal võrdse töö eest võrdse tasu; palub 
komisjonil esitada ettepaneku võtta vastu 
direktiiv palkade läbipaistvuse kohta; 
nõuab, et soolise tööhõive-, palga- ja 
pensionilõhe kaotamiseks ning naiste 
töötamist pärssivate tegurite 
kõrvaldamiseks pingutataks rohkem; nõuab 
poliitikat, mis toetaks naiste ettevõtlust ja 
pakuks neile juurdepääsu rahastamisele ja 
ärivõimalustele; on mures, et naisi ei 
kaasata piisavalt otsustusprotsessidesse, 
eelkõige majanduslikku otsustusprotsessi; 
palub liikmesriikidel lõpetada naissoost 
juhatuseliikmete direktiivi ja 
horisontaalse diskrimineerimisvastase 
direktiivi blokeerimise; kutsub komisjoni 
üles tugevdama diskrimineerimisvastaste 
õigusaktide, poliitika ja tavade 
rakendamist, et võidelda tõhusalt 
igasuguse diskrimineerimise vastu;

27. palub liikmesriikidel tagada soolise 
võrdõiguslikkuse ja samal töökohal võrdse 
töö eest võrdse tasu; nõuab, et soolise 
tööhõive-, palga- ja pensionilõhe 
kaotamiseks ning tööl käia soovivaid naisi 
takistavate tegurite kõrvaldamiseks 
pingutataks rohkem; nõuab poliitikat, mis 
toetaks naiste ettevõtlust ja pakuks neile 
juurdepääsu rahastamisele ja 
ärivõimalustele; on mures, et naisi ei 
kaasata piisavalt otsustusprotsessidesse, 
eelkõige majanduslikku otsustusprotsessi;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kutsub üles tugevdama 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamist ja 
tagama, et osaleda saaksid kõik ELi 
piirkonnad, sealhulgas maapiirkonnad ja 
äärepoolseimad piirkonnad; on vastu 
nõukogu ettepanekule Euroopa 
Sotsiaalfond+-ile eraldatavat summat 
vähendada, kuigi fondi kasutusala on 
laiendatud; kutsub liikmesriike üles 
olemasolevaid rahalisi vahendeid täielikult 
ära kasutama; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika tuleb Euroopa 
poolaastaga ja liidu poliitiliste 
eesmärkidega paremini kooskõlla viia ning 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitusi 
tuleb kavandamisse rohkem kaasata; 
kutsub komisjoni üles tähelepanelikult 
jälgima ja hindama ELi vahendite 
kasutamist liikmesriikides ning tugevdama 
pingutusi pettuste, väärkasutuse ja 
korruptsiooni vastu võitlemiseks;

42. kutsub komisjoni üles tagama, et 
ühtekuuluvuspoliitikas saaksid osaleda 
kõik ELi piirkonnad, sealhulgas 
maapiirkonnad ja äärepoolseimad 
piirkonnad; võtab teadmiseks nõukogu 
ettepaneku Euroopa Sotsiaalfond+-ile 
eraldatavat summat vähendada, kuigi fondi 
kasutusala on laiendatud; kutsub 
liikmesriike üles olemasolevaid rahalisi 
vahendeid täielikult ära kasutama; rõhutab, 
et ühtekuuluvuspoliitika tuleb Euroopa 
poolaastaga ja liidu poliitiliste 
eesmärkidega paremini kooskõlla viia ning 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitusi 
tuleb kavandamisse rohkem kaasata; 
kutsub komisjoni üles tähelepanelikult 
jälgima ja hindama ELi vahendite 
kasutamist liikmesriikides ning tugevdama 
pingutusi pettuste, väärkasutuse ja 
korruptsiooni vastu võitlemiseks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. peab kiiduväärseks komisjoni 
presidendi teadaannet ELi töötushüvitise 
edasikindlustuse süsteemi esitamise 
kohta, mis aitaks töötajaid paremini 
kaitsta ja vähendaks survet, mida halb 
välismõju võib avaldada riigi 
rahandusele; kutsub komisjoni üles 
analüüsima vajadust kehtestada 
liikmesriikide töötuskindlustussüsteemide 
miinimumstandardid;

43. lükkab tagasi ettepaneku luua 
Euroopa töötushüvitise edasikindlustuse 
süsteem, kuna see on järjekordne samm 
ülekandeliidu suunas; on seisukohal, et 
selline süsteem ei lahendaks riiklike ega 
ka piirkondlike tööturgude struktuurseid 
probleeme, mis on oma olemuselt püsivad 
ja tingitud valedest strateegiatest;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kutsub liikmesriike üles hakkama 
tööjõu maksustamise asemel kasutama 
muid allikaid, mis ei mõju kestlikule 
majanduskasvule nii halvasti; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles võitlema 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastu ning 
tegelema tõhusalt kahjulike 
maksutavadega; nõuab, et ELi eelarve 
jaoks võetaks kasutusele uued 
omavahendid, mille abil saab EL praegusi 
ja tulevasi probleeme paremini 
lahendada;

46. kutsub liikmesriike üles hakkama 
tööjõu maksustamise asemel kasutama 
muid allikaid, mis ei mõju kestlikule 
majanduskasvule nii halvasti; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles võitlema 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastu ning 
tegelema tõhusalt kahjulike 
maksutavadega; rõhutab, et Brexiti-järgsel 
ajal on oluline, et EL vähendaks järsult 
kulutusi mitmes poliitikavaldkonnas ja 
halduses;
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