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Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Sąjungos lygiu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras naudojamas kaip nacionalinių 

reformų prioritetų nustatymo ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 

sustiprintų tuos reformų prioritetus, 

valstybės narės parengia nacionalines 

daugiametes investavimo strategijas. Šios 

strategijos turėtų būti pateiktos kartu su 

metinėmis nacionalinių reformų 

programomis ir naudojamos kaip 

priemonė, kuria apibendrinami ir 

koordinuojami prioritetiniai investiciniai 

projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 

ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 

pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 

nuosekliai, siekiant kuo didesnės 

pridėtinės vertės teikiant finansinę 

paramą, visų pirma pagal programas, 

kurias Sąjunga remia Europos regioninės 

plėtros fondo (EFPF), Sanglaudos fondo, 

„Europos socialinio fondo +“ (ESF+), 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 

fondo (EJRŽF), Europos žemės ūkio 

fondo kaimo plėtrai, Europos investicijų 

stabilizavimo priemonės ir tam tikrais 

atvejais fondo „InvestEU“ lėšomis; 

(2) ES struktūriniams fondams, 

įskaitant ESF+, neturėtų būti taikomos 

jokios formos politinės ar ekonominės 

sąlygos. Šie mechanizmai yra neteisėtas 

valstybių narių viešųjų išlaidų 

kontroliavimo būdas ir jie yra išpuolis 

prieš Europos valstybių laisvę ir 

nepriklausomybę. 

Or. en 
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Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 

spręsti migracijos srautų valdymo visoje 

Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 

tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 

užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 

pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę 

ir ekonominę trečiųjų šalių piliečių 

integraciją kartu įgyvendinant 

Prieglobsčio ir migracijos fondo lėšomis 

finansuojamus veiksmus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pranešimas A8-0461/2018 
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„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) pagal šio fondo lėšomis teikiamų 

integracijos priemonių aprėptį didžiausias 

dėmesys turėtų būti skiriamas piliečiams, 

kurie teisėtai gyvena valstybėje narėje. 

ESF+ jokiu būdu neturėtų būti 

naudojamas siekiant tiesiogiai ar 

netiesiogiai skatinti migracijos į ES 

srautus; 

Or. en 

Pagrindimas 

ESF+ priemonės yra skirtos visiems teisėtai Sąjungoje gyvenantiems asmenims, 

nepriklausomai nuo jų pilietybės ir etninės kilmės. Teigiama diskriminacija yra skirstymo į 

getus ir segregacijos veiksnys, kuris prieštarauja ESF+ socialinės įtraukties tikslams. 
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Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (25a) dėl kaimo vietovėms ir kalnų bei 

salų regionams būdingų ypatingų 

struktūrinių sąlygų reikalingi tiksliniai ir 

konkretūs ESF+ įsipareigojimai glaudžiai 

bendradarbiaujant su nacionalinėmis, 

regioninėmis ir vietos valdžios 

institucijomis šiose vietovėse skatinti 

užimtumą, mokymą ir konkurencingumą 

ir užkirsti kelią gyventojų skaičiaus 

mažėjimui; 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 

veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 

lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 

teritoriniais lygmenimis veikiančių 

dalyvių ir socialinių bei ekonominių 

dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 

pilietinės visuomenės, partnerystė. Todėl 

itin svarbu, kad valstybės narės ragintų 

socialinius partnerius ir pilietinę 

visuomenę dalyvauti ESF+ veikloje, kuriai 

taikomas pasidalijamasis valdymas; 

(26) ESF+ lėšomis remiamų tikslų 

veiksmingas įgyvendinimas ir galimybės 

naudotis šio fondo lėšomis valstybėse 

narėse vis dar yra problema. Todėl būtina 

užtikrinti aukštus ESF+ skaidrumo ir 

atskaitomybės standartus, taip pat 

sumažinti biurokratinę naštą, kuri trukdo 

nacionalinėms institucijoms ir MVĮ 

naudotis šio fondo lėšomis, siekiant 

sėkmingai remti jaunimą ir kovoti su 

ilgalaikiu nedarbu; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies viii punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

viii) skatinti trečiųjų valstybių piliečių 

ir marginalizuotų bendruomenių, 

pavyzdžiui, romų, socialinę ir ekonominę 

integraciją; 

viii) skatinti teisėtai Sąjungoje 

gyvenančių asmenų socialinę ir 

ekonominę integraciją; 

Or. en 

 


