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4.3.2020 A9-0025/11

Poprawka 11
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie unijnych ram dla 
krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności i wzywa 
państwa członkowskie, by przygotowywały 
te strategie w oparciu o zasadę „po 
pierwsze mieszkanie”, przede wszystkim 
zapewniając stałe miejsce zamieszkania 
osobom bezdomnym i kładąc kres 
kryminalizacji bezdomności; podkreśla 
ponadto potrzebę gromadzenia 
dokładniejszych danych na temat 
bezdomnych w UE oraz ich harmonizacji;

15. podkreśla, że wzrost bezdomności 
ma podłoże zarówno osobiste, 
indywidualne, jak i strukturalne, takie jak 
migracja z państw niebędących członkami 
UE, migracja z państw członkowskich UE 
spowodowana ubóstwem, brak mieszkań 
po przystępnych cenach oraz niewłaściwa 
polityka mieszkaniowa; podkreśla ponadto 
potrzebę gromadzenia dokładniejszych 
danych na temat bezdomnych w UE oraz 
ich harmonizacji;
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4.3.2020 A9-0025/12

Poprawka 12
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie unijnych ram na rzecz 
mieszkań socjalnych i przystępnych 
cenowo zgodnie z zasadą nr 19 
Europejskiego filaru praw socjalnych z 
myślą o skutecznej koordynacji krajowych 
polityk mieszkaniowych;

skreśla się

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/13

Poprawka 13
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
równouprawnienia płci i równego 
wynagrodzenia za tę samą pracę w tym 
samym miejscu; wzywa Komisję do 
przygotowania dyrektywy w sprawie 
przejrzystości wynagrodzeń; wzywa do 
wzmożenia wysiłków na rzecz zniesienia 
luki w zatrudnieniu oraz luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami, a także eliminacji 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o strategie polityczne na 
rzecz przedsiębiorczości wśród kobiet, 
które dadzą im dostęp do finansowania i 
możliwości biznesowych; jest 
zaniepokojony brakiem kobiet 
zaangażowanych w procesy decyzyjne, 
zwłaszcza gospodarcze; wzywa państwa 
członkowskie do odblokowania dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach oraz 
horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej; zwraca się do 
Komisji o wzmożenie wysiłków na rzecz 
stosowania prawodawstwa, polityki i 
praktyki antydyskryminacyjnej, aby 
skutecznie przeciwdziałać wszelkiej 
dyskryminacji;

27. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie równouprawnienia płci i 
równego wynagrodzenia za tę samą pracę 
w tym samym miejscu; wzywa do 
wzmożenia wysiłków na rzecz zniesienia 
luki w zatrudnieniu oraz luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami, a także eliminacji 
czynników zniechęcających kobiety, które 
chcą być aktywne zawodowo; apeluje o 
strategie polityczne na rzecz 
przedsiębiorczości wśród kobiet, które 
dadzą im dostęp do finansowania i 
możliwości biznesowych; jest 
zaniepokojony brakiem kobiet 
zaangażowanych w procesy decyzyjne, 
zwłaszcza gospodarcze;
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4.3.2020 A9-0025/14

Poprawka 14
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. apeluje o zwiększenie środków na 
finansowanie polityki spójności i 
umożliwienie korzystania z niej wszystkim 
regionom UE, w tym obszarom wiejskim i 
regionom najbardziej oddalonym; 
sprzeciwia się wysuniętej przez Radę 
propozycji ograniczenia środków na 
Europejski Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
dostępnych środków; podkreśla, że należy 
lepiej dostosować politykę spójności do 
europejskiego semestru i celów 
politycznych UE oraz bardziej 
zaangażować w programowanie władze 
regionalne i lokalne; wzywa Komisję, aby 
wnikliwie monitorowała i oceniała 
wykorzystanie funduszy UE w państwach 
członkowskich oraz zwiększyła wysiłki na 
rzecz przeciwdziałania oszustwom, 
nadużyciom i korupcji;

42. apeluje do Komisji, aby umożliwiła 
korzystanie z polityki spójności wszystkim 
regionom UE, w tym obszarom wiejskim i 
regionom najbardziej oddalonym; 
odnotowuje wysuniętą przez Radę 
propozycję ograniczenia środków na 
Europejski Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
dostępnych środków; podkreśla, że należy 
lepiej dostosować politykę spójności do 
europejskiego semestru i celów 
politycznych UE oraz bardziej 
zaangażować w programowanie władze 
regionalne i lokalne; wzywa Komisję, aby 
wnikliwie monitorowała i oceniała 
wykorzystanie funduszy UE w państwach 
członkowskich oraz zwiększyła wysiłki na 
rzecz przeciwdziałania oszustwom, 
nadużyciom i korupcji;
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4.3.2020 A9-0025/15

Poprawka 15
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź przewodniczącej Komisji, że 
zostanie przedstawiony unijny program 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych z myślą o ochronie 
pracowników i zmniejszeniu presji 
wywieranej na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy; apeluje do Komisji o 
rozważenie konieczności wprowadzenia 
minimalnych standardów w odniesieniu 
do systemów ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia w państwach członkowskich;

43. odrzuca propozycję dotyczącą 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych, gdyż 
stanowi on kolejny krok w kierunku unii 
transferowej; jest zdania, że taki program 
nie rozwiąże strukturalnych problemów 
rynku pracy na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, które mają charakter stały i 
wynikają z niewłaściwej polityki;
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4.3.2020 A9-0025/16

Poprawka 16
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do walki z 
uchylaniem się od opodatkowania i 
unikaniem opodatkowania oraz do 
skutecznego przeciwdziałania szkodliwym 
praktykom podatkowym; apeluje o 
wprowadzenie do budżetu unijnego 
nowych zasobów własnych, które dadzą 
UE narzędzia pozwalające sprawniej 
reagować na obecne i przyszłe wyzwania;

46. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do walki z 
uchylaniem się od opodatkowania i 
unikaniem opodatkowania oraz do 
skutecznego przeciwdziałania szkodliwym 
praktykom podatkowym; podkreśla, że w 
związku z brexitem UE powinna dokonać 
radykalnych cięć wydatków w różnych 
obszarach polityki i w administracji;

Or. en


