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BG Единство в многообразието BG 

10.1.2019 A8-0461/163 

Изменение  163 

Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) На равнището на Съюза 

европейският семестър за 

координация на икономическите 

политики е рамка за определяне на 

националните приоритети за 

реформи и за мониторинг на тяхното 

изпълнение. В подкрепа на тези 

приоритети за реформи държавите 

членки разработват свои собствени 

национални многогодишни 

инвестиционни стратегии. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин да се 

очертаят и координират 

приоритетните инвестиционни 

проекти, които да бъдат подкрепени 

с национални средства и/или 

финансиране от Съюза. Освен това 

те следва да служат за съгласуваното 

използване на средствата на Съюза и 

за постигането на максимална 

добавена стойност от финансовата 

подкрепа, предоставяна по-конкретно 

от програмите, подпомагани, когато 

е уместно, от Съюза по линия на 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Кохезионния фонд, 

Европейския социален фонд плюс, 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, 

(2) Структурните фондове на ЕС, 

включително ЕСФ +, не следва да 

бъдат подлагани под каквато и да е 

форма на обвързаност с политически 

или икономически условия. 

Механизмите представляват 

незаконен начин за контрол на 

публичните разходи на държавите 

членки и са атака срещу свободата и 

независимостта на европейските 

нации. 
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InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/164 

Изменение  164 

Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Като се има предвид трайната 

необходимост от повишени усилия за 

справяне с управлението на 

миграционните потоци в Съюза като 

цяло и с цел да се осигури 

последователна, силна и съгласувана 

подкрепа на усилията за солидарност 

и споделяне на отговорността, ЕСФ+ 

следва да осигури подкрепа за 

насърчаване на социално-

икономическата интеграция на 

гражданите на трети държави в 

допълнение към действията, 

финансирани по линия на фонд 

„Убежище и миграция“. 

заличава се 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/165 

Изменение  165 

Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20а) Обхватът на мерките за 

интегриране, предвидени от 

настоящия Фонд, следва да бъде 

насочен към гражданите, които 

пребивават законно в държава членка. 

При никакви обстоятелства ЕСФ + 

не следва да се използва пряко или 

непряко за насърчаване на нови 

миграционни потоци към Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Мерките по ЕСФ+ са насочени към всички законно пребиваващи граждани в Съюза, 

независимо от тяхната националност и етническа принадлежност. Положителната 

дискриминация е фактор за образуването на гета и за сегрегация, което противоречи 

на целите на ЕСФ+ за социално приобщаване. 
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10.1.2019 A8-0461/166 

Изменение  166 

Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25 a) Особените структурни условия 

в селските, планинските и 

островните райони изискват 

целенасочен и специфичен 

ангажимент от ЕСФ + за 

насърчаване, в тясно сътрудничество 

с националните, регионалните и 

местните органи, на заетостта, 

обучението и 

конкурентоспособността на тези 

райони и за предотвратяване на 

тяхното обезлюдяване. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/167 

Изменение  167 

Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Осъществяването по ефикасен 

и ефективен начин на действията, 

подкрепяни от ЕСФ+, зависи от 

доброто управление и 

партньорството между всички 

участници на съответните 

териториални равнища и социално-

икономическите участници, по-

специално социалните партньори и 

гражданското общество. Ето защо е 

от съществено значение държавите 

членки да насърчават участието на 

социалните партньори и 

гражданското общество в 

изпълнението на ЕСФ+ при споделено 

управление. 

(26) Ефикасното и ефективно 

изпълнение на целите на ЕСФ + и 

достъпът до неговите ресурси в 

държавите членки все още са 

проблематични. Ето защо е 

необходимо както да се гарантират 

високи стандарти на прозрачност и 

отчетност за ЕСФ +, така и да се 

намалят бюрократичните тежести, 

които възпрепятстват достъпа на 

националните органи и МСП до този 

фонд, с цел успешна подкрепа за 

младите хора и борба срещу 

дългосрочната безработица. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/168 

Изменение  168 

Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – подточка viii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

viii) насърчаване на социално-

икономическата интеграция на 

граждани на трети държави и на 

маргинализирани общности, като 

например ромите; 

viii) насърчаване на социално-

икономическата интеграция на законно 

пребиваващите граждани в Съюза; 

Or. en 

 


