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NL In verscheidenheid verenigd NL

4.3.2020 A9-0025/11

Amendement 11
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een EU-
kader voor te stellen voor nationale 
strategieën voor dakloosheid, en verzoekt 
de lidstaten hun strategieën voor 
dakloosheid op te stellen door het beginsel 
van “huisvesting eerst” toe te passen, 
prioriteit toe te kennen aan het regelen 
van permanente huisvesting voor 
daklozen en dakloosheid te 
decriminaliseren; benadrukt bovendien de 
noodzaak om betere en meer 
geharmoniseerde gegevens over daklozen 
in de EU te verzamelen;

15. benadrukt dat de stijging van het 
aantal daklozen zowel persoonlijke en 
individuele als structurele oorzaken heeft, 
zoals migratie uit landen buiten de EU, 
migratie van armen vanuit EU-lidstaten, 
het tekort aan betaalbare huisvesting en 
slecht beleid op het gebied van 
volkshuisvesting; benadrukt bovendien de 
noodzaak om betere en meer 
geharmoniseerde gegevens over daklozen 
in de EU te verzamelen;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/12

Amendement 12
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie met een 
voorstel te komen voor een EU-kader voor 
sociale en betaalbare huisvesting, in 
overeenstemming met beginsel 19 van de 
EPSR, met het oog op een efficiënte 
coördinatie van het huisvestingsbeleid van 
de lidstaten;

Schrappen

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/13

Amendement 13
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen, en voor gelijk 
loon voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek; verzoekt de Commissie een 
richtlijn inzake loontransparantie op te 
stellen; vraagt om meer inspanningen voor 
het dichten van de arbeids-, loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
en voor het wegnemen van prikkels die 
vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; 
dringt aan op beleid om ondernemerschap 
onder vrouwen te bevorderen en vrouwen 
toegang te bieden tot financiering en 
zakelijke mogelijkheden; is bezorgd over 
het gebrek aan vrouwen in 
besluitvormingsprocessen, met name op 
economisch gebied; verzoekt de lidstaten 
de richtlijn vrouwelijke bestuurders en de 
horizontale antidiscriminatierichtlijn te 
deblokkeren; verzoekt de Commissie de 
uitvoering van wetgeving, beleid en 
praktijken op het gebied van de 
bestrijding van discriminatie aan te 
scherpen teneinde discriminatie om gelijk 
welke reden doeltreffend tegen te gaan;

27. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen, en voor gelijk loon voor gelijk 
werk op dezelfde werkplek; vraagt om 
meer inspanningen voor het dichten van de 
arbeids-, loon- en pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen en voor het wegnemen 
van prikkels die vrouwen die professioneel 
actief willen zijn, ervan afbrengen te gaan 
werken; dringt aan op beleid om 
ondernemerschap onder vrouwen te 
bevorderen en vrouwen toegang te bieden 
tot financiering en zakelijke 
mogelijkheden; is bezorgd over het gebrek 
aan vrouwen in besluitvormingsprocessen, 
met name op economisch gebied;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/14

Amendement 14
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. pleit voor meer financiële 
middelen voor het cohesiebeleid en vraagt 
ervoor te zorgen dat alle regio’s van de EU, 
inclusief plattelandsgebieden en 
ultraperifere regio’s, aan het cohesiebeleid 
kunnen deelnemen; is gekant tegen het 
voorstel van de Raad om de financiering 
voor het Europees Sociaal Fonds Plus te 
verlagen, hoewel het toepassingsgebied 
van dit fonds is verruimd; verzoekt de 
lidstaten volledig gebruik te maken van de 
beschikbare middelen; benadrukt dat het 
cohesiebeleid beter moet worden 
afgestemd op het Europees Semester en op 
de beleidsdoelstellingen van de EU, en 
dringt aan op meer betrokkenheid van 
regionale en lokale autoriteiten bij de 
programmering ervan; vraagt de 
Commissie het gebruik van EU-middelen 
in de lidstaten nauwlettend te volgen en te 
evalueren en haar inspanningen ter 
bestrijding van fraude, misbruik en 
corruptie op te drijven;

42. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat alle regio’s van de EU, inclusief 
plattelandsgebieden en ultraperifere 
regio’s, aan het cohesiebeleid kunnen 
deelnemen; neemt kennis van het voorstel 
van de Raad om de financiering voor het 
Europees Sociaal Fonds Plus te verlagen, 
hoewel het toepassingsgebied van dit fonds 
is verruimd; verzoekt de lidstaten volledig 
gebruik te maken van de beschikbare 
middelen; benadrukt dat het cohesiebeleid 
beter moet worden afgestemd op het 
Europees Semester en op de 
beleidsdoelstellingen van de EU, en dringt 
aan op meer betrokkenheid van regionale 
en lokale autoriteiten bij de programmering 
ervan; vraagt de Commissie het gebruik 
van EU-middelen in de lidstaten 
nauwlettend te volgen en te evalueren en 
haar inspanningen ter bestrijding van 
fraude, misbruik en corruptie op te drijven;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/15

Amendement 15
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is ingenomen met de aankondiging 
van de voorzitter van de Commissie dat er 
een Europees systeem van herverzekering 
van werkloosheidsuitkeringen zal worden 
voorgesteld, met als doel werknemers 
beter te beschermen en de weerslag van 
externe schokken op de 
overheidsfinanciën te verkleinen; roept de 
Commissie ertoe op te onderzoeken of er 
nood is aan minimumnormen voor 
werkloosheidsverzekeringsstelsels in de 
lidstaten;

43. verwerpt het voorstel voor een 
Europees systeem van herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen, aangezien het 
een verdere stap vormt in de richting van 
een transferunie; is van mening dat een 
dergelijk systeem geen oplossing zou 
bieden voor de structurele nationale of 
regionale arbeidsmarktproblemen, die 
immers permanent van aard zijn en het 
gevolg zijn van verkeerd beleid;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/16

Amendement 16
Guido Reil, Roman Haider
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op duurzame 
groei; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun uiterste best te doen om 
belastingontduiking en -ontwijking tegen te 
gaan en schadelijke belastingpraktijken te 
bestrijden; dringt aan op nieuwe eigen 
middelen voor de EU-begroting zodat de 
EU huidige en toekomstige uitdagingen 
beter kan aanpakken;

46. verzoekt de lidstaten de 
belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere bronnen, waar deze druk een 
minder nadelige impact heeft op duurzame 
groei; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun uiterste best te doen om 
belastingontduiking en -ontwijking tegen te 
gaan en schadelijke belastingpraktijken te 
bestrijden; benadrukt dat het na de brexit 
van essentieel belang is dat de EU 
drastisch snoeit in haar uitgaven op de 
verschillende beleidsterreinen en voor 
administratie.

Or. en


