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4.3.2020 A9-0025/11

Leasú 11
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 15

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

15. á iarraidh ar an gCoimisiún creat 
AE a mholadh do straitéisí náisiúnta i 
leith easpa dídine, agus á iarraidh ar na 
Ballstáit a gcuid straitéisí i leith easpa 
dídine a ullmhú trí phrionsabal An 
Tithíocht ar dTús a ghlacadh, trí 
thosaíocht a thabhairt do bhuantithíocht a 
sholáthar do dhaoine gan dídean, agus 
deireadh a chur le caitheamh leis an 
easpa dídine mar a bheadh coir ann; á 
chur i bhfáth, ina theannta sin, gur gá 
sonraí is fearr agus is comhchuibhithe a 
bhailiú ar dhaoine gan dídean in AE;

15. ag cur i bhfáth go bhfuil 
cúiseanna pearsanta, indibhidiúla agus 
cúiseanna struchtúracha araon ann le 
teacht chun cinn na heaspa dídine, 
amhail imirce ó thíortha lasmuigh den 
Aontas, imirce de bharr na 
bochtaineachta ó Bhallstáit AE, gan 
tithíocht inacmhainne a bheith ann agus 
drochbheartais tithíochta; á chur i bhfáth, 
ina theannta sin, gur gá sonraí is fearr agus 
is comhchuibhithe a bhailiú ar dhaoine gan 
dídean in AE;
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4.3.2020 A9-0025/12

Leasú 12
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 16

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

16. á iarraidh ar an gCoimisiún creat 
AE a mholadh do thithíocht shóisialta 
agus inacmhainne i gcomhréir le 
Prionsabal 19 de Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta chun comhordú 
éifeachtach na mbeartas náisiúnta 
tithíochta a áirithiú;

scriosta

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/13

Leasú 13
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 27

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

27. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit an comhionannas inscne agus 
pá comhionann as obair chomhionann san 
áit chéanna a áirithiú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún treoir a thabhairt maidir le 
trédhearcacht pá; á iarraidh go ndéanfaí 
iarrachtaí chun an bhearna inscne agus an 
bhearna phinsin a dhúnadh, agus chun dul i 
ngleic leis na dídhreasuithe do mhná a 
bheith ag obair á iarraidh go mbeadh 
beartais ann lena dtacófaí le fiontraíocht na 
mban agus lena dtabharfaí rochtain dóibh 
ar dheiseanna airgeadais agus gnó; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di easpa na mban i 
bpróisis chinnteoireachta, go háirithe na 
cinntí eacnamaíocha; á iarraidh ar na 
Ballstát go ndéanfaí an Treoir maidir le 
Mná ar Bhoird agus an treoir 
chothrománach, An Treoir maidir leis an 
bhFrith-Idirdhealú, a dhíbhlocáil; á 
iarraidh ar an gCoimisiún cur chun 
feidhme reachtaíocht, beartas agus 
cleachtas frith-idirdhealaithe a neartú 
chun dul i ngleic go héifeachtach leis an 
idirdhealú ar gach cúis;

27. á iarraidh ar na Ballstáit an 
comhionannas inscne agus pá comhionann 
as obair chomhionann san áit chéanna a 
áirithiú; á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí 
chun an bhearna inscne agus an bhearna 
phinsin a dhúnadh, agus chun dul i ngleic 
leis na dídhreasuithe do mhná ar mian leo 
a bheith gníomhach go gairmiúil; á 
iarraidh go mbeadh beartais ann lena 
dtacófaí le fiontraíocht na mban agus lena 
dtabharfaí rochtain dóibh ar dheiseanna 
airgeadais agus gnó; á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di easpa na mban i bpróisis 
chinnteoireachta, go háirithe na cinntí 
eacnamaíocha;
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4.3.2020 A9-0025/14

Leasú 14
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 42

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

42. á iarraidh go neartófaí cistiú an 
bheartais comhtháthaithe agus go n-
áiritheofaí gur féidir leis na réigiúin uile de 
chuid AE, lena n-áirítear limistéir thuaithe 
agus na réigiúin is forimeallaí, a bheith 
rannpháirteach; ag cur i gcoinne an togra 
ón gComhairle chun cistiú do Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus a laghdú in 
ainneoin a raoin feidhme mhéadaithe; á 
iarraidh ar na Ballstáit úsáid iomlán a 
bhaint as an gcistiú atá ar fáil; á chur i 
bhfáth gur gá beartas comhtháthaithe a 
ailíniú tuilleadh leis an Seimeastar Eorpach 
agus le cuspóirí beartais AE chomh maith 
le rannpháirtíocht mhéadaithe údarás 
réigiúnach agus áitiúil sa chlárú; á iarraidh 
ar an gCoimisiún faireachán agus 
meastóireacht ghéar a dhéanamh ar úsáid 
chistí AE sna Ballstáit agus iarrachtaí a 
neartú chun dul i ngleic leis an gcalaois, an 
mhí-úsáid agus an t-éilliú;

42. á iarraidh ar an gCoimisiún a 
áirithiú go mbeadh na réigiúin uile de 
chuid AE, lena n-áirítear limistéir thuaithe 
agus na réigiúin is forimeallaí, 
rannpháirteach sa bheartas 
comhtháthaithe; ag tabhairt dá haire, sa 
comhthéacs sin, an togra ón gComhairle 
chun cistiú do Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus a laghdú in ainneoin a raoin feidhme 
mhéadaithe; á iarraidh ar na Ballstáit úsáid 
iomlán a bhaint as an gcistiú atá ar fáil; á 
chur i bhfáth gur gá beartas comhtháthaithe 
a ailíniú tuilleadh leis an Seimeastar 
Eorpach agus le cuspóirí beartais AE 
chomh maith le rannpháirtíocht mhéadaithe 
údarás réigiúnach agus áitiúil sa chlárú; á 
iarraidh ar an gCoimisiún faireachán agus 
meastóireacht ghéar a dhéanamh ar úsáid 
chistí AE sna Ballstáit agus iarrachtaí a 
neartú chun dul i ngleic leis an gcalaois, an 
mhí-úsáid agus an t-éilliú;
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4.3.2020 A9-0025/15

Leasú 15
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. á chur in iúl gur geal léi an fógra 
ó Uachtarán an Choimisiúin go ndéanfar 
scéim AE athárachais um shochar 
dífhostaíochta a thíolacadh chun cosaint 
is fearr a thabhairt d’oibrithe agus laghdú 
a dhéanamh ar an mbrú ó shuaitheadh 
seachtrach ar an airgeadas poiblí; á 
iarraidh ar an gCoimisiún anailís a 
dhéanamh ar an ngá atá le caighdeáin 
íosta maidir le córais árachais 
dífhostaíochta sna Ballstáit;

43. ag diúltú don togra le haghaidh 
scéim athárachais sochair dífhostaíochta 
mar gurb ionann í agus céim eile i dtreo 
aontas aistrithe; ag cur in iúl go bhfuil sí 
den tuairim nach réiteodh scéim den sórt 
sin na fadhbanna struchtúracha 
náisiúnta nó réigiúnacha sa mhargadh 
saothair, ar de chineál buan iad agus a 
eascraíonn ó dhrochbheartais;
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4.3.2020 A9-0025/16

Leasú 16
Guido Reil, Roman Haider
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0025/2020
Klára Dobrev
An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe 
Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020
(2019/2212(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 46

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

46. á iarraidh ar na Ballstáit an 
cánachas a aistriú ón lucht saothair go dtí 
foinsí eile i gcás ina ndéanfadh sé méid 
níos lú dochair don fhás inbhuanaithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit dul i ngleic le himghabháil cánach 
agus le seachaint cánach agus dul i ngleic 
go héifeachtach le cleachtais dhíobhálacha 
chánach; ag iarraidh go mbeadh foinsí 
nua dílse ann do bhuiséad AE chun na 
huirlisí a thabhairt don Aontas chun dul i 
ngleic ar bhealach níos fearr leis na 
dúshláin atá ann faoi láthair agus leo sin 
a bheidh ann amach anseo;

46. á iarraidh ar na Ballstáit an 
cánachas a aistriú ón lucht saothair go dtí 
foinsí eile i gcás ina ndéanfadh sé méid 
níos lú dochair don fhás inbhuanaithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit dul i ngleic le himghabháil cánach 
agus le seachaint cánach agus dul i ngleic 
go héifeachtach le cleachtais dhíobhálacha 
chánach; ag cur i bhfáth go bhfuil sé 
ríthábhachtach, i ndiaidh Brexit, go 
ngearrfadh AE siar go mór ar a 
chaiteachas i réimsí beartais éagsúla agus 
ar a chaiteachas ar riarachán;

Or. en


