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4.3.2020 A9-0025/11

Alteração 11
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Insta a Comissão a propor um 
quadro da UE para as estratégias 
nacionais para os sem-abrigo e insta os 
Estados-Membros a prepararem as suas 
estratégias para os sem-abrigo adotando o 
princípio “Prioridade ao alojamento”, 
dando prioridade à oferta de habitação 
permanente a pessoas sem abrigo e pondo 
termo à criminalização da condição de 
sem-abrigo; salienta, além disso, a 
necessidade de recolher melhores dados e 
dados mais harmonizados sobre as pessoas 
sem abrigo na UE;

15. Salienta que o aumento do 
fenómeno dos sem-abrigo tem causas 
pessoais e individuais e causas 
estruturais, como a migração de países 
terceiros, a migração económica 
proveniente de Estados-Membros da UE, 
a falta de habitação a preços acessíveis e 
as más políticas de habitação; salienta, 
além disso, a necessidade de recolher 
melhores dados e dados mais 
harmonizados sobre as pessoas sem abrigo 
na UE;
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4.3.2020 A9-0025/12

Alteração 12
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Insta a Comissão a propor um 
quadro da UE para uma habitação social 
e a preços acessíveis, em conformidade 
com o Princípio 19 do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, de molde a assegurar 
uma coordenação eficiente das políticas 
nacionais em matéria de habitação;

Suprimido

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/13

Alteração 13
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que garantam a 
igualdade de género e a igualdade de 
remuneração por trabalho igual no mesmo 
local de trabalho; insta a Comissão a 
apresentar uma diretiva relativa à 
transparência salarial; solicita que se 
envidem mais esforços para colmatar as 
disparidades entre homens e mulheres no 
emprego, nos salários e nas pensões e para 
combater os desincentivos ao trabalho das 
mulheres; insta à adoção de políticas que 
apoiem o empreendedorismo entre as 
mulheres e lhes proporcionem acesso a 
financiamentos e a oportunidades de 
negócio; manifesta a sua preocupação com 
a ausência de mulheres nos processos de 
tomada de decisão, nomeadamente nos 
processos económicos; insta os 
Estados-Membros a desbloquearem a 
Diretiva relativa à presença das mulheres 
em conselhos de administração e a 
Diretiva horizontal relativa à luta contra a 
discriminação; insta a Comissão a 
reforçar a aplicação da legislação, das 
políticas e das práticas de combate à 
discriminação, a fim de combater 
eficazmente todas as formas de 
discriminação;

27. Solicita aos Estados-Membros que 
garantam a igualdade de género e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual no mesmo local de trabalho; solicita 
que se envidem mais esforços para 
colmatar as disparidades entre homens e 
mulheres no emprego, nos salários e nas 
pensões e para combater os desincentivos 
para as mulheres que desejem estar ativas 
em termos profissionais; insta à adoção de 
políticas que apoiem o empreendedorismo 
entre as mulheres e lhes proporcionem 
acesso a financiamentos e a oportunidades 
de negócio; manifesta a sua preocupação 
com a ausência de mulheres nos processos 
de tomada de decisão, nomeadamente nos 
processos económicos;
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4.3.2020 A9-0025/14

Alteração 14
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Apela ao reforço do financiamento 
da política de coesão e a que seja 
assegurada a participação de todas as 
regiões da UE, incluindo as zonas rurais e 
as regiões ultraperiféricas; opõe-se à 
proposta do Conselho de reduzir o 
financiamento para o Fundo Social 
Europeu Mais, não obstante o seu âmbito 
alargado; insta os Estados-Membros a 
utilizarem plenamente os financiamentos 
disponíveis;  salienta a necessidade de um 
maior alinhamento da política de coesão 
com o Semestre Europeu e os objetivos 
políticos da UE, bem como de uma maior 
participação das autoridades regionais e 
locais na sua programação; insta a 
Comissão a acompanhar de perto e a 
avaliar a utilização dos fundos da UE nos 
Estados-Membros, assim como a 
intensificar os esforços para combater a 
fraude, a utilização indevida e a corrupção;

42. Apela à Comissão para que 
assegure a participação de todas as regiões 
da UE, incluindo as zonas rurais e as 
regiões ultraperiféricas, na política de 
coesão; regista a proposta do Conselho de 
reduzir o financiamento para o Fundo 
Social Europeu Mais, não obstante o seu 
âmbito alargado; insta os 
Estados-Membros a utilizarem plenamente 
os financiamentos disponíveis; salienta a 
necessidade de um maior alinhamento da 
política de coesão com o Semestre Europeu 
e os objetivos políticos da UE, bem como 
de uma maior participação das autoridades 
regionais e locais na sua programação; 
insta a Comissão a acompanhar de perto e 
a avaliar a utilização dos fundos da UE nos 
Estados-Membros, assim como a 
intensificar os esforços para combater a 
fraude, a utilização indevida e a corrupção;
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4.3.2020 A9-0025/15

Alteração 15
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Congratula-se com a comunicação 
da Presidente da Comissão de que será 
apresentado um sistema da UE de 
resseguro do subsídio de desemprego 
destinado a proteger de melhor forma os 
trabalhadores e a reduzir a pressão de 
choques externos nas finanças públicas; 
insta a Comissão a analisar a necessidade 
de normas mínimas para os sistemas de 
seguro de desemprego nos 
Estados-Membros;

43. Rejeita a proposta relativa a um 
sistema europeu de resseguro do subsídio 
de desemprego, uma vez que é mais um 
passo no sentido de uma união de 
transferências; considera que esse sistema 
não resolveria os problemas estruturais do 
mercado de trabalho nacional ou regional 
que têm caráter permanente e resultam de 
más decisões;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/16

Alteração 16
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Convida os Estados-Membros a 
transferirem a tributação do trabalho para 
outras fontes com um impacto menos 
lesivo no crescimento sustentável; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
combaterem a evasão e a elisão fiscais e a 
combaterem eficazmente práticas fiscais 
prejudiciais; exorta à criação de novos 
recursos próprios para o orçamento da 
UE, a fim de dotar a UE de instrumentos 
que lhe permitam enfrentar de melhor 
forma os desafios atuais e os desafios 
futuros;

46. Convida os Estados-Membros a 
transferirem a tributação do trabalho para 
outras fontes com um impacto menos 
lesivo no crescimento sustentável; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
combaterem a evasão e a elisão fiscais e a 
combaterem eficazmente práticas fiscais 
prejudiciais; salienta que, na era 
pós-Brexit, é essencial que a UE reduza 
drasticamente as suas despesas nos vários 
domínios políticos e na administração;

Or. en


