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Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina Komisiją pasiūlyti ES 
nacionalinių benamystės strategijų 
sistemą ir ragina valstybes nares rengti 
savo benamystės strategijas taikant 
principą „Svarbiausia – būstas“, 
pirmenybę teikiant nuolatinio būsto 
parūpinimui benamiams ir nutraukiant 
benamių žmonių kriminalizavimą; be to, 
pabrėžia, kad reikia rinkti geresnius ir 
labiau suderintus duomenis apie benamius 
ES;

15. pabrėžia, kad benamystės masto 
didėjimą lemia tiek asmeninės ir 
individualios, tiek struktūrinės priežastys, 
kaip antai migracija iš ES 
nepriklausančių šalių, migracija dėl 
skurdo iš ES valstybių narių, įperkamo 
būsto trūkumas ir netinkama būsto 
politika; be to, pabrėžia, kad reikia rinkti 
geresnius ir labiau suderintus duomenis 
apie benamius ES;
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Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. ragina Komisiją pasiūlyti ES 
socialinio ir įperkamo būsto sistemą, 
atitinkančią ESTR 19 principą, siekiant 
užtikrinti veiksmingą nacionalinės būsto 
politikos koordinavimą;

Išbraukta.
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Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti lyčių lygybę ir vienodą 
užmokestį už vienodą darbą toje pačioje 
vietoje; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl darbo 
užmokesčio skaidrumo; ragina dėti 
daugiau pastangų siekiant panaikinti vyrų 
ir moterų užimtumo, darbo užmokesčio ir 
pensijų skirtumus ir panaikinti paskatas 
moterims nedirbti; ragina vykdyti politiką, 
kuria būtų remiamas moterų verslumas ir 
sudaryti joms sąlygas gauti finansavimą ir 
išnaudoti verslo galimybes; yra susirūpinęs 
dėl to, kad sprendimų priėmimo 
procesuose, ypač ekonominiuose, trūksta 
moterų; ragina valstybes nares 
nebeblokuoti Direktyvos dėl moterų 
valdybose ir Horizontaliosios kovos su 
diskriminacija direktyvos; ragina 
Komisiją stiprinti kovos su diskriminacija 
teisės aktų, politikos ir praktikos 
įgyvendinimą, kad būtų veiksmingai 
kovojama su visų rūšių diskriminacija;

27. ragina valstybes nares užtikrinti 
lyčių lygybę ir vienodą užmokestį už 
vienodą darbą toje pačioje vietoje; ragina 
dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti 
vyrų ir moterų užimtumo, darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus ir 
panaikinti paskatas nedirbti moterims, 
kurios nori užsiimti profesine veikla; 
ragina vykdyti politiką, kuria būtų 
remiamas moterų verslumas ir sudaryti 
joms sąlygas gauti finansavimą ir išnaudoti 
verslo galimybes; yra susirūpinęs dėl to, 
kad sprendimų priėmimo procesuose, ypač 
ekonominiuose, trūksta moterų;
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Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Paragraph 42

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. ragina didinti sanglaudos politikos 
finansavimą ir užtikrinti, kad jį gauti 
galėtų visi ES regionai, įskaitant kaimo 
vietoves ir atokiausius regionus;nepritaria 
Tarybos pasiūlymui sumažinti „Europos 
socialinio fondo +“ finansavimą, nepaisant 
jo išplėstos taikymo srities; ragina 
valstybes nares visapusiškai pasinaudoti 
turimomis lėšomis; pabrėžia, kad reikia 
labiau suderinti sanglaudos politiką su 
Europos semestru ir ES politikos tikslais, 
taip pat labiau įtraukti regionų ir vietos 
valdžios institucijas į programavimą; 
ragina Komisiją atidžiai stebėti ir vertinti, 
kaip ES lėšos naudojamos valstybėse 
narėse, ir dėti daugiau pastangų kovojant 
su sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir 
korupcija;

42. ragina Komisiją užtikrinti, kad visi 
ES regionai, įskaitant kaimo vietoves ir 
atokiausius regionus, galėtų dalyvauti 
įgyvendinant sanglaudos politiką; 
atkreipia dėmesį į Tarybos pasiūlymą 
sumažinti „Europos socialinio fondo +“ 
finansavimą, nepaisant jo išplėstos taikymo 
srities; ragina valstybes nares visapusiškai 
pasinaudoti turimomis lėšomis; pabrėžia, 
kad reikia labiau suderinti sanglaudos 
politiką su Europos semestru ir ES 
politikos tikslais, taip pat labiau įtraukti 
regionų ir vietos valdžios institucijas į 
programavimą; ragina Komisiją atidžiai 
stebėti ir vertinti, kaip ES lėšos 
naudojamos valstybėse narėse, ir dėti 
daugiau pastangų kovojant su sukčiavimu, 
piktnaudžiavimu ir korupcija;
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Pranešimas A9-0025/2020
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Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. palankiai vertina Komisijos 
pirmininko pranešimą, kad siekiant 
geriau apsaugoti darbuotojus ir sumažinti 
išorės sukrėtimų daromą spaudimą 
viešiesiems finansams bus pristatyta ES 
nedarbo draudimo išmokų perdraudimo 
sistema; ragina Komisiją išnagrinėti 
būtinųjų nedarbo draudimo sistemų 
standartų poreikį valstybėse narėse;

43. atmeta pasiūlymą dėl Europos 
nedarbo draudimo išmokų perdraudimo 
sistemos, nes tai dar vienas žingsnis lėšų 
pervedimo sąjungos link; laikosi 
nuomonės, kad tokia sistema neišspręstų 
struktūrinių nacionalinių ar regioninių 
darbo rinkos problemų, kurios yra 
nuolatinės ir kyla dėl netinkamos 
politikos;
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Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. ragina valstybes nares pereiti nuo 
darbo jėgos apmokestinimo prie kitų 
šaltinių apmokestinimo, nes tai turės 
mažiau žalingą poveikį tvariam augimui; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti 
su mokesčių slėpimu ir vengimu ir 
veiksmingai kovoti su žalinga mokesčių 
praktika; ragina numatyti naujus 
nuosavus ES biudžeto išteklius, kad ES 
būtų suteiktos priemonės geriau spręsti 
dabartinius ir būsimus uždavinius;

46. ragina valstybes nares pereiti nuo 
darbo jėgos apmokestinimo prie kitų 
šaltinių apmokestinimo, nes tai turės 
mažiau žalingą poveikį tvariam augimui; 
ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti 
su mokesčių slėpimu ir vengimu ir 
veiksmingai kovoti su žalinga mokesčių 
praktika; pabrėžia, kad po „Brexit’o“ 
labai svarbu, kad ES smarkiai sumažintų 
įvairių politikos sričių ir administravimo 
išlaidas;
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