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4.3.2020 A9-0025/11

Predlog spremembe 11
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj predlaga 
okvir EU za nacionalne strategije za 
brezdomstvo, in poziva države članice, naj 
ob upoštevanju načela Housing First 
(„najprej stanovanje“) pripravijo lastne 
strategije za brezdomstvo, pri čemer naj 
stalno nastanitev prednostno zagotovijo 
brezdomcem in jih več ne kriminalizirajo; 
poleg tega poudarja, da je treba zbirati 
boljše in bolj usklajene podatke o 
brezdomcih v EU;

15. poudarja, da ima porast 
brezdomstva tako osebne, individualne kot 
strukturne vzroke, kot je priseljevanje iz 
držav, ki niso članice EU, priseljevanje iz 
drugih držav članic EU zaradi revščine, 
pomanjkanje cenovno dostopnih 
stanovanj in slaba stanovanjska politika; 
poleg tega poudarja, da je treba zbirati 
boljše in bolj usklajene podatke o 
brezdomcih v EU;
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4.3.2020 A9-0025/12

Predlog spremembe 12
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v skladu s 
priporočilom 19 evropskega stebra 
socialnih pravic predlaga okvir EU za 
socialna in cenovno dostopna stanovanja, 
da bi zagotovili učinkovito usklajevanje 
nacionalnih stanovanjskih politik;

črtano

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

4.3.2020 A9-0025/13

Predlog spremembe 13
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo enakost spolov in enako 
plačilo za delo enake vrednosti na enakem 
mestu; poziva Komisijo, naj pripravi 
direktivo o preglednosti plač; poziva k 
večjim prizadevanjem za odpravo razlik v 
zaposlenosti ter plačne in pokojninske 
vrzeli med spoloma, pa tudi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
oblikovanju politik, s katerimi bi podprli 
podjetništvo žensk in jim zagotovili dostop 
do financiranja in poslovnih priložnosti; je 
zaskrbljen, ker je premalo žensk vključenih 
v procese odločanja, predvsem na 
gospodarskem področju; poziva države 
članice, naj odpravijo blokado direktive o 
zastopanosti žensk v upravnih odborih in 
horizontalne direktive o preprečevanju 
diskriminacije; poziva Komisijo, naj 
okrepi izvajanje zakonodaje, politike in 
prakse proti diskriminaciji, da bi 
učinkovito preprečevali diskriminacijo na 
vseh področjih;

27. poziva države članice, naj 
zagotovijo enakost spolov in enako plačilo 
za enako delo v istem kraju; poziva k 
večjim prizadevanjem za odpravo razlik v 
zaposlenosti ter plačne in pokojninske 
vrzeli med spoloma, pa tudi dejavnikov, ki 
ženske, ki želijo biti poklicno dejavne, 
odvračajo od tega; poziva k oblikovanju 
politik, s katerimi bi podprli podjetništvo 
žensk in jim zagotovili dostop do 
financiranja in poslovnih priložnosti; je 
zaskrbljen, ker je premalo žensk vključenih 
v procese odločanja, predvsem na 
gospodarskem področju;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

4.3.2020 A9-0025/14

Predlog spremembe 14
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj se okrepijo finančna 
sredstva kohezijske politike in zagotovi, da 
lahko v njej sodelujejo vse regije EU, 
vključno s podeželskimi in najbolj 
oddaljenimi regijami; nasprotuje predlogu 
Sveta za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poziva države članice, naj v 
celoti uporabijo razpoložljiva sredstva; 
poudarja, da je treba kohezijsko politiko 
bolje uskladiti z evropskim semestrom in 
cilji politik Unije, obenem pa v njeno 
načrtovanje še bolj vključiti regionalne in 
lokalne organe; poziva Komisijo, naj 
pozorno spremlja in ocenjuje uporabo 
finančnih sredstev EU v državah članicah 
ter okrepi prizadevanja za boj proti 
goljufijam, zlorabam in korupciji;

42. poziva Komisijo, naj poskrbi za to, 
da bodo lahko vse regije EU, vključno s 
podeželskimi in najbolj oddaljenimi 
regijami, sodelovale v kohezijski politiki; 
je seznanjen s predlogom Sveta, da bi se 
finančna sredstva za Evropski socialni 
sklad plus zmanjšala, čeprav je bilo 
njegovo področje uporabe razširjeno; 
poziva države članice, naj v celoti 
uporabijo razpoložljiva sredstva; poudarja, 
da je treba kohezijsko politiko bolje 
uskladiti z evropskim semestrom in cilji 
politik Unije, obenem pa v njeno 
načrtovanje še bolj vključiti regionalne in 
lokalne organe; poziva Komisijo, naj 
pozorno spremlja in ocenjuje uporabo 
finančnih sredstev EU v državah članicah 
ter okrepi prizadevanja za boj proti 
goljufijam, zlorabam in korupciji;
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4.3.2020 A9-0025/15

Predlog spremembe 15
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. pozdravlja napoved predsednice 
Komisije glede predstavitve sistema 
pozavarovanja EU za primer 
brezposelnosti, da bi bili delavci bolje 
zaščiteni, obenem pa bi se zmanjšal pritisk 
na javne finance v času zunanjih 
pretresov; poziva Komisijo, naj analizira 
potrebo po minimalnih standardih za 
sisteme zavarovanja za primer 
brezposelnosti v državah članicah;

43. zavrača predlog o vzpostavitvi 
evropskega sistema pozavarovanja za 
primer brezposelnosti, saj pomeni še en 
korak v smeri unije transferjev; meni, da s 
tem sistemom ne bi rešili strukturnih 
problemov na nacionalnih ali regionalnih 
trgih dela, ki so trajne narave in posledica 
slabih politik;
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4.3.2020 A9-0025/16

Predlog spremembe 16
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek na 
trajnostno rast; poziva Komisijo in države 
članice, naj se borijo proti davčnim 
goljufijam in izogibanju davkom ter naj 
učinkovito preprečujeta škodljive davčne 
prakse; poziva k novim virom lastnih 
sredstev za proračun EU, da bi lahko 
bolje obravnavala sedanje in prihodnje 
izzive;

46. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek na 
trajnostno rast; poziva Komisijo in države 
članice, naj se borijo proti davčnim 
goljufijam in izogibanju davkom ter naj 
učinkovito preprečujejo škodljive davčne 
prakse; poudarja, da mora EU po izstopu 
Združenega kraljestva iz EU občutno 
zmanjšati svoje odhodke na različnih 
področjih politike in za upravo;
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