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9.1.2019 A8-0461/169 

Изменение  169 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

(2) Държавите членки разработват 

свои собствени национални 

многогодишни инвестиционни 

стратегии. 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, 

Европейската функция за стабилизиране 

на инвестициите и InvestEU. 
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фонд за развитие на селските райони, 

Европейската функция за стабилизиране 

на инвестициите и InvestEU. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0461/170 

Изменение  170 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 21 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 

реформите на политиките и системите 

в областта на заетостта, социалното 

приобщаване, здравеопазването и 

дългосрочните грижи, както и 

образованието и обучението. За да се 

засили привеждането в съответствие 

с европейския семестър, държавите 

членки следва да заделят адекватен 

дял от своите средства от 

направлението на ЕСФ+ при 

споделено управление за изпълнение на 

съответните специфични за всяка 

държава препоръки, свързани със 

структурните предизвикателства, 

които е целесъобразно да бъдат 

преодолени с многогодишни 

инвестиции, попадащи в приложното 

поле на ЕСФ+. Комисията и държавите 

членки следва да гарантират 

съгласуваност, координация и взаимно 

допълване между направлението при 

споделено управление и направлението 

„Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за 

подкрепа на реформите, включително 

Инструмента за осъществяване на 

реформи и Инструмента за 

техническа подкрепа. По-специално 

Комисията и държавите членки следва 

да осигурят във всички етапи от процеса 

(21)  ЕСФ+ следва да подкрепя 

многогодишните инвестиционни 

стратегии на държавите членки за 

политиките и системите в областта на 

заетостта, социалното приобщаване, 

здравеопазването и дългосрочните 

грижи, както и образованието и 

обучението. Комисията и държавите 

членки следва да гарантират 

съгласуваност, координация и взаимно 

допълване между направлението при 

споделено управление и направлението 

„Здраве“ на ЕСФ+. По-специално 

Комисията и държавите членки следва 

да осигурят във всички етапи от процеса 

ефективна координация, така че да се 

гарантира последователност, 

съгласуваност, взаимно допълване и 

полезно взаимодействие между 

източниците на финансиране, 

включително техническа помощ в тази 

връзка. 
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ефективна координация, така че да се 

гарантира последователност, 

съгласуваност, взаимно допълване и 

полезно взаимодействие между 

източниците на финансиране, 

включително техническа помощ в тази 

връзка. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Изменение  171 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕСФ+ има за цел да подпомага 

държавите членки да постигнат високи 

равнища на заетост, социална закрила и 

квалифицирана и устойчива работна 

сила, готова за бъдещия свят на труда, в 

съответствие с принципите, определени 

в Европейския стълб на социалните 

права, провъзгласен от Европейския 

парламент, Съвета и Комисията на 17 

ноември 2017 г. 

ЕСФ+ има за цел да подпомага 

държавите членки да постигнат високи 

равнища на заетост, социална закрила и 

квалифицирана и устойчива работна 

сила, готова за бъдещия свят на труда, в 

съответствие с принципите, определени 

в Европейския стълб на социалните 

права, провъзгласен от Европейския 

парламент, Съвета и Комисията на 17 

ноември 2017 г. 

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 

стойност към политиките на държавите 

членки за гарантирането на равни 

възможности, достъп до пазара на 

труда, справедливи условия на труд, 

социална закрила и приобщаване и 

високо равнище на закрила на 

човешкото здраве.  

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 

стойност към политиките на държавите 

членки за гарантирането на равни 

възможности, намаляване на 

бедността, достъп до пазара на труда, 

справедливи условия на труд, социална 

закрила и приобщаване и високо 

равнище на закрила на човешкото 

здраве. 

Той се изпълнява: Той се изпълнява при споделено 

управление. 

a) при споделено управление по 

отношение на частта от помощта, 

която съответства на специфичните 

цели, посочени в член 4 („направление 

на ЕСФ+ при споделено управление“), 

и 

 

б) при пряко и непряко управление по 

отношение на частта от помощта, 

която съответства на целите, 
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посочени в член 4, параграф 1 и член 

23 (направление „Заетост и социални 

иновации“), и частта от помощта, 

която съответства на целите, 

посочени в член 4, параграфи 1 и 3 и 

член 26 (направление„Здраве“). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Изменение  172 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 ix 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ix) подобряване на равния и 

навременен достъп до качествени, 

устойчиви и достъпни услуги; 

модернизиране на системите за 

социална закрила, включително 

насърчаване на достъпа до социална 

закрила; подобряване на достъпността, 

ефективността и устойчивостта на 

системите на здравеопазване и на 

услугите за полагане на дългосрочни 

грижи; 

ix) подобряване на равния и 

навременен достъп до обществени, 

универсални и качествени услуги; 

модернизиране на системите за 

социална закрила, включително 

насърчаване на достъпа до социална 

закрила; подобряване на достъпността, 

ефективността и устойчивостта на 

системите на здравеопазване и на 

услугите за полагане на дългосрочни 

грижи; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Изменение  173 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  В рамките на направление 

„Здраве“ ЕСФ+ подкрепя насърчаването 

на здравето и профилактиката на 

заболяванията, допринася за 

ефективността, достъпността и 

устойчивостта на системите на 

здравеопазване, прави по-безопасно 

здравното обслужване, намалява 

неравенството по отношение на 

здравето, защитава гражданите от 

трансгранични заплахи за здравето и 

подкрепя европейското законодателство 

в областта на здравеопазването. 

3.  В рамките на направление 

„Здраве“ ЕСФ+ подкрепя насърчаването 

на здравето и профилактиката на 

заболяванията, допринася за 

ефективността, достъпността и 

устойчивостта на обществените 

системи на здравеопазване, прави по-

безопасно здравното обслужване, 

намалява неравенството по отношение 

на здравето, защитава гражданите от 

трансгранични заплахи за здравето и 

подкрепя европейското законодателство 

в областта на здравеопазването. 

Or. pt 

 

 


