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4.3.2020 A9-0025/11

Pozmeňujúci návrh 11
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie 
v oblasti bezdomovectva, a vyzýva členské 
štáty, aby pripravili svoje stratégie v 
oblasti bezdomovectva, v ktorých prijmú 
zásadu „bývanie ako prvé“, pričom 
uprednostnia poskytovanie trvalého 
bývania ľuďom bez domova a skončia 
kriminalizáciu bezdomovectva; okrem 
toho zdôrazňuje potrebu zhromažďovať 
lepšie a harmonizovanejšie údaje o 
bezdomovcoch v EÚ;

15. zdôrazňuje, že nárast 
bezdomovectva má tak osobné, 
individuálne príčiny, ako aj štrukturálne 
príčiny, ako je migrácia z krajín mimo 
EÚ, migrácia chudoby z členských štátov 
EÚ, nedostatok cenovo dostupného 
bývania a zlé politiky bývania; okrem toho 
zdôrazňuje potrebu zhromažďovať lepšie a 
harmonizovanejšie údaje o bezdomovcoch 
v EÚ;
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4.3.2020 A9-0025/12

Pozmeňujúci návrh 12
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
rámec EÚ pre sociálne a cenovo dostupné 
bývanie v súlade so zásadou č. 19 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby 
sa zabezpečila efektívna koordinácia 
vnútroštátnych politík v oblasti bývania;

vypúšťa sa

Or. en



AM\1200492SK.docx PE647.567v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

4.3.2020 A9-0025/13

Pozmeňujúci návrh 13
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili rovnosť a rovnakú odmenu 
za rovnakú prácu na rovnakom mieste; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla smernicu o 
transparentnosti odmeňovania; požaduje 
väčšie úsilie o odstránenie rozdielov v 
zamestnávaní, odmeňovaní a dôchodkoch 
žien a mužov a o odstránenie prekážok, 
ktoré odrádzajú ženy od práce; požaduje 
politiky, ktoré podporujú podnikanie medzi 
ženami a poskytnú im prístup k 
financovaniu a obchodným príležitostiam; 
vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
žien v rozhodovacích procesoch, najmä 
hospodárskych; vyzýva členské štáty, aby 
odblokovali smernicu o zastúpení žien vo 
vrcholových orgánoch spoločností a 
horizontálnu antidiskriminančnú 
smernicu; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
vykonávanie antidiskriminačných 
právnych predpisov, antidiskriminačnej 
politiky a praxe s cieľom účinne bojovať 
proti diskriminácii zo všetkých dôvodov;

27. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili rovnosť a rovnakú odmenu za 
rovnakú prácu na rovnakom mieste; 
požaduje väčšie úsilie o odstránenie 
rozdielov v zamestnávaní, odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov a o odstránenie 
prekážok, s ktorými sa stretávajú ženy, 
ktoré chcú byť pracovne aktívne; požaduje 
politiky, ktoré podporujú podnikanie medzi 
ženami a poskytnú im prístup k 
financovaniu a obchodným príležitostiam; 
vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
žien v rozhodovacích procesoch, najmä 
hospodárskych;
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4.3.2020 A9-0025/14

Pozmeňujúci návrh 14
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. vyzýva na posilnenie financovania 
politiky súdržnosti a zabezpečenie toho, 
aby sa na nej mohli zúčastniť všetky 
regióny EÚ vrátane vidieckych oblastí a 
najvzdialenejších regiónov; nesúhlasí s 
návrhom Rady na zníženie financovania 
pre Európsky sociálny fond plus napriek 
jeho rozšírenému rozsahu pôsobnosti; 
vyzýva členské štáty, aby plne využívali 
dostupné financovanie; zdôrazňuje potrebu 
väčšieho súladu politiky súdržnosti s 
európskym semestrom, ako aj s politickými 
cieľmi Únie, ako aj zvýšenia účasti 
regionálnych a miestnych orgánov na 
programovaní; vyzýva Komisiu, aby 
dôkladne monitorovala a vyhodnocovala 
využívanie finančných prostriedkov EÚ v 
členských štátoch a aby posilnila úsilie o 
boj proti podvodom, zneužívaniu a 
korupcii;

42. vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby 
sa všetky regióny EÚ vrátane vidieckych 
oblastí a najvzdialenejších regiónov mohli 
zúčastňovať politiky súdržnosti; berie na 
vedomie návrh Rady na zníženie 
financovania pre Európsky sociálny fond 
plus napriek jeho rozšírenému rozsahu 
pôsobnosti; vyzýva členské štáty, aby plne 
využívali dostupné financovanie; 
zdôrazňuje potrebu väčšieho súladu 
politiky súdržnosti s európskym 
semestrom, ako aj s politickými cieľmi 
Únie, ako aj zvýšenia účasti regionálnych a 
miestnych orgánov na programovaní; 
vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala a vyhodnocovala využívanie 
finančných prostriedkov EÚ v členských 
štátoch a aby posilnila úsilie o boj proti 
podvodom, zneužívaniu a korupcii;
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4.3.2020 A9-0025/15

Pozmeňujúci návrh 15
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. víta oznámenie predsedníčky 
Komisie, že predstaví systém EÚ na 
zaistenie v nezamestnanosti s cieľom 
lepšie chrániť pracovníkov a znížiť tlak 
vonkajších šokov na verejné financie; 
vyzýva Komisiu, aby analyzovala potrebu 
minimálnych noriem pre systémy 
poistenia v nezamestnanosti v členských 
štátoch;

43. odmieta návrh na zavedenie 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti, pretože predstavuje 
ďalší krok k transferovej únii; zastáva 
názor, že takýto systém by nevyriešil 
štrukturálne problémy na trhoch práce na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, 
ktoré majú trvalý charakter a sú 
dôsledkom zlých politík;
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4.3.2020 A9-0025/16

Pozmeňujúci návrh 16
Guido Reil, Roman Haider
v mene skupiny ID

Správa A9-0025/2020
Klára Dobrev
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v 
ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, kde 
bude mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast; vyzýva Komisiu a Radu, 
aby účinne bojovali proti daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
aby účinne bojovali proti škodlivým 
daňovým praktikám; požaduje nové 
vlastné zdroje pre rozpočet EÚ s cieľom 
poskytnúť EÚ nástroje na lepšie riešenie 
súčasných a budúcich výziev;

46. vyzýva členské štáty, aby presunuli 
daňové zaťaženie z práce na iné zdroje, kde 
bude mať menej škodlivý vplyv na 
udržateľný rast; vyzýva Komisiu a Radu, 
aby účinne bojovali proti daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
aby účinne bojovali proti škodlivým 
daňovým praktikám; zdôrazňuje, že v 
období po brexite je nevyhnutné, aby EÚ 
radikálne znížila svoje výdavky v rôznych 
oblastiach politiky a v administratíve;
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