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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

4.3.2020 A9-0025/11

Amendment 11
Guido Reil, Roman Haider
ID-ryhmän puolesta

Report A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota ehdottamaan 
EU:n kehystä kansallisille 
asunnottomuutta koskeville strategioille, 
ja kehottaa jäsenvaltioita laatimaan omat 
asunnottomuutta koskevat strategiansa ja 
noudattamaan asunto ensin -periaatetta, 
asettamaan etusijalle pysyvän asunnon 
tarjoamisen asunnottomille ja 
lopettamaan asunnottomuuteen 
kriminalisoinnin; painottaa lisäksi tarvetta 
kerätä parempia ja yhdenmukaisempia 
tietoja asunnottomien määrästä EU:ssa;

15. korostaa, että asunnottomuuden 
yleistymisellä on sekä henkilökohtaisia, 
yksilöllisiä että rakenteellisia syitä, kuten 
muuttoliike EU:n ulkopuolisista maista, 
köyhyyden aiheuttama muuttoliike EU:n 
jäsenvaltioista, kohtuuhintaisten 
asuntojen puute ja vääränlainen 
asuntopolitiikka; painottaa lisäksi tarvetta 
kerätä parempia ja yhdenmukaisempia 
tietoja asunnottomien määrästä EU:ssa;
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4.3.2020 A9-0025/12

Amendment 12
Guido Reil, Roman Haider
ID-ryhmän puolesta

Report A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota ehdottamaan 
sosiaalista asuntotuotantoa ja 
kohtuuhintaista asumista koskevaa, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteen 19 mukaista EU-kehystä, jolla 
koordinoidaan tehokkaasti asumiseen 
liittyviä kansallisia politiikkatoimia;

Poistetaan.
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4.3.2020 A9-0025/13

Tarkistus 13
Guido Reil, Roman Haider
ID-ryhmän puolesta

Report A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan sukupuolten 
tasa-arvon ja saman palkan maksamisen 
samasta työstä samassa paikassa; kehottaa 
komissiota ehdottamaan direktiiviä 
palkkauksen avoimuudesta; kehottaa 
toteuttamaan lisätoimia sukupuolten 
välisten työllisyys-, palkka- ja eläke-erojen 
kuromiseksi umpeen sekä torjumaan 
naisten työnteon pidäkkeitä; vaatii 
toteuttamaan politiikkaa, jolla tuetaan 
naisten yrittäjyyttä ja tarjotaan heille 
rahoitus- ja liiketoimintamahdollisuuksia; 
pitää huolestuttavana, että erityisesti 
taloudelliseen päätöksentekoon 
osallistuvien naisten määrä on vähäinen; 
kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan sekä 
horisontaalisen syrjinnän vastaisten 
direktiivien käsittelyä; kehottaa 
komissiota vahvistamaan syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön, politiikan ja 
käytännön täytäntöönpanoa, jotta mihin 
tahansa asiaan perustuvaa syrjintää 
voidaan torjua tehokkaasti;

27. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
saman palkan maksamisen samasta työstä 
samassa paikassa; kehottaa toteuttamaan 
lisätoimia sukupuolten välisten työllisyys-, 
palkka- ja eläke-erojen kuromiseksi 
umpeen sekä torjumaan työelämään 
osallistumaan halukkaiden naisten 
pidäkkeitä; vaatii toteuttamaan politiikkaa, 
jolla tuetaan naisten yrittäjyyttä ja tarjotaan 
heille rahoitus- ja 
liiketoimintamahdollisuuksia; pitää 
huolestuttavana, että erityisesti 
taloudelliseen päätöksentekoon 
osallistuvien naisten määrä on vähäinen;
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4.3.2020 A9-0025/14

Tarkistus 14
Guido Reil, Roman Haider
ID-ryhmän puolesta

Report A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa vahvistamaan 
koheesiopolitiikan rahoitusta ja 
varmistamaan, että kaikki EU:n alueet, 
myös maaseutualueet ja syrjäisimmät 
alueet, voivat osallistua; vastustaa 
neuvoston ehdotusta vähentää Euroopan 
sosiaalirahasto plussan rahoitusta sen 
laajennetusta soveltamisalasta huolimatta; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti saatavilla olevia varoja; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
sovitettava paremmin yhteen 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson ja EU:n poliittisten 
tavoitteiden kanssa ja alue- ja 
paikallisviranomaisten osallistumista 
ohjelmien suunnitteluun on laajennettava; 
kehottaa komissiota seuraamaan ja 
arvioimaan tiiviisti EU:n varojen käyttöä 
jäsenvaltioissa ja tehostamaan toimia 
petosten, väärinkäytösten ja korruption 
torjumiseksi;

42. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kaikki EU:n alueet, myös 
maaseutualueet ja syrjäisimmät alueet, 
voivat osallistua koheesiopolitiikkaan; 
panee merkille neuvoston ehdotuksen 
vähentää Euroopan sosiaalirahasto plussan 
rahoitusta sen laajennetusta 
soveltamisalasta huolimatta; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti saatavilla olevia varoja; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
sovitettava paremmin yhteen 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson ja EU:n poliittisten 
tavoitteiden kanssa ja alue- ja 
paikallisviranomaisten osallistumista 
ohjelmien suunnitteluun on laajennettava; 
kehottaa komissiota seuraamaan ja 
arvioimaan tiiviisti EU:n varojen käyttöä 
jäsenvaltioissa ja tehostamaan toimia 
petosten, väärinkäytösten ja korruption 
torjumiseksi;
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4.3.2020 A9-0025/15

Tarkistus 15
Guido Reil, Roman Haider
ID-ryhmän puolesta

Report A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. on tyytyväinen komission 
puheenjohtajan ilmoitukseen, jonka 
mukaan komissio aikoo esitellä 
eurooppalaisen 
työttömyysvakuutusjärjestelmän, joka 
suojelisi työntekijöitä paremmin ja 
vähentäisi ulkoisten häiriöiden painetta 
julkiseen talouteen; kehottaa komissiota 
arvioimaan tarvetta ottaa käyttöön 
jäsenvaltioiden 
työttömyysvakuutusjärjestelmiä koskevat 
vähimmäisvaatimukset;

43. hylkää ehdotuksen 
eurooppalaisesta 
työttömyysvakuutusjärjestelmästä, koska 
se olisi uusi askel kohti 
rahansiirtounionia; katsoo, että tällainen 
järjestelmä ei ratkaise kansallisten eikä 
alueellisten työmarkkinoiden 
rakenteellisia ongelmia, jotka ovat 
luonteeltaan pysyviä ja seurausta 
vääränlaisesta politiikasta;
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4.3.2020 A9-0025/16

Tarkistus 16
Guido Reil, Roman Haider
ID-ryhmän puolesta

Report A9-0025/2020
Klára Dobrev
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun selvityksen 2020 
työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
(2019/2212(INI))

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa jäsenvaltioita siirtämään 
verotuksen painopistettä työn 
verottamisesta muihin lähteisiin, joilla on 
vähemmän haitallisia vaikutuksia 
kestävään kasvuun; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita torjumaan veropetoksia ja 
veronkiertoa ja vastustamaan vaikuttavasti 
haitallisia verokäytäntöjä; kehottaa 
osoittamaan unionin talousarvioon uusia 
omia varoja, jotta EU voi vastata 
paremmin nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin;

46. kehottaa jäsenvaltioita siirtämään 
verotuksen painopistettä työn 
verottamisesta muihin lähteisiin, joilla on 
vähemmän haitallisia vaikutuksia 
kestävään kasvuun; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita torjumaan veropetoksia ja 
veronkiertoa ja vastustamaan vaikuttavasti 
haitallisia verokäytäntöjä; korostaa, että 
brexitin jälkeisenä aikana on olennaisen 
tärkeää, että EU leikkaa merkittävästi 
menojaan eri politiikan aloilla ja 
hallinnossaan;
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