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9.1.2019 A8-0461/169 

Pozměňovací návrh  169 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 

určování priorit reforem jednotlivých 

států a sledování jejich provádění 

evropský semestr pro koordinaci 

hospodářských politik. Členské státy 

vypracovávají na podporu uvedených 

priorit reforem své vlastní vnitrostátní 

víceleté investiční strategie. Uvedené 

strategie by měly být předkládány 

souběžně s každoročními národními 

programy reforem jakožto prostředek, jak 

vymezit a koordinovat prioritní projekty 

pro investice, jež mají být podpořeny 

vnitrostátními finančními prostředky 

a/nebo prostředky Unie. Měly by rovněž 

sloužit k využívání finančních prostředků 

Unie soudržným způsobem a k 

maximalizaci přidané hodnoty finanční 

podpory, která bude poskytnuta zejména 

z programů podporovaných Unií v rámci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 

fondu plus, Evropského námořního 

a rybářského fondu a Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a, 

v příslušných případech, evropské funkce 

investiční stabilizace a fondu InvestEU. 

(2) Členské státy vypracovávají své 

vlastní vnitrostátní víceleté investiční 

strategie. Měly by sloužit k využívání 

finančních prostředků Unie soudržným 

způsobem a k maximalizaci přidané 

hodnoty finanční podpory, která bude 

poskytnuta zejména z programů 

podporovaných Unií v rámci Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Fondu 

soudržnosti, Evropského sociálního fondu 

plus, Evropského námořního a rybářského 

fondu a Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova a, v příslušných 

případech, evropské funkce investiční 

stabilizace a fondu InvestEU. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Pozměňovací návrh  170 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 

politiky a systémové reformy v oblasti 

zaměstnanosti, sociálního začleňování, 

zdravotní péče a dlouhodobé péče a 

vzdělávání a odborné přípravy. V zájmu 

posílení souladu s evropským semestrem 

by členské státy měly vyčlenit odpovídající 

část svých finančních zdrojů ze složky 

ESF+ v rámci sdíleného řízení na 

provádění příslušných doporučení pro 

jednotlivé země týkajících se 

strukturálních problémů, které je vhodné 

řešit prostřednictvím víceletých investic 

spadajících do oblasti působnosti fondu 

ESF+. Komise a členské státy by měly 

zajistit soulad, koordinaci a doplňkovost 

mezi složkami ESF+ v rámci sdíleného 

řízení a složkou Zdraví a programem 

na podporu reforem, včetně nástroje pro 

provádění reforem a nástroje pro 

technickou podporu. Komise a členské 

státy by měly ve všech fázích procesu 

zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 

zaručit soudržnost, soulad, doplňkovost 

a součinnost zdrojů financování, včetně 

související technické pomoci. 

(21)  ESF+ by měl podporovat víceleté 

investiční strategie členských států pro 

politiky a systémy v oblasti zaměstnanosti, 

sociálního začleňování, zdravotní péče 

a dlouhodobé péče, vzdělávání a odborné 

přípravy. Komise a členské státy by měly 

zajistit soulad, koordinaci a doplňkovost 

mezi složkami ESF+ v rámci sdíleného 

řízení a složkou Zdraví. Komise a členské 

státy by měly ve všech fázích procesu 

zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 

zaručit soudržnost, soulad, doplňkovost 

a součinnost zdrojů financování, včetně 

související technické pomoci. 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Pozměňovací návrh  171 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Článek 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem ESF+ je podpořit členské státy v 

tom, aby dosáhly vysoké úrovně 

zaměstnanosti, spravedlivé sociální 

ochrany a disponovaly kvalifikovanou 

a odolnou pracovní silou připravenou pro 

budoucí svět práce v souladu se zásadami 

stanovenými v evropském pilíři sociálních 

práv, který vyhlásily Evropský parlament, 

Rada a Komise dne 17. listopadu 2017. 

Cílem ESF+ je podpořit členské státy 

v tom, aby dosáhly vysoké úrovně 

zaměstnanosti, spravedlivé sociální 

ochrany a disponovaly kvalifikovanou 

a odolnou pracovní silou připravenou pro 

budoucí svět práce v souladu se zásadami 

stanovenými v evropském pilíři sociálních 

práv, který vyhlásily Evropský parlament, 

Rada a Komise dne 17. listopadu 2017. 

ESF+ podporuje, doplňuje a zvyšuje 

hodnotu politik členských států s cílem 

zajistit rovné příležitosti, přístup na trh 

práce, spravedlivé pracovní podmínky, 

sociální ochranu a začlenění, jakož 

i vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.  

ESF+ podporuje, doplňuje a zvyšuje 

hodnotu politik členských států s cílem 

zajistit rovné příležitosti, boj proti 

chudobě, přístup na trh práce, spravedlivé 

pracovní podmínky, sociální ochranu 

a začlenění, jakož i vysokou úroveň 

ochrany lidského zdraví. 

Provede se: Provede se v rámci sdíleného řízení. 

a) v rámci sdíleného řízení, pokud jde o 

část pomoci, která odpovídá zvláštním 

cílům uvedeným v čl. 4 odst. 1 („složka 

ESF+ v rámci sdíleného řízení“), a 

 

b) v rámci přímého a nepřímého řízení, 

pokud jde o část pomoci, která odpovídá 

cílům uvedeným v čl. 4 odst. 1 a článku 23 

(„složka Zaměstnanost a sociální 

inovace“), a o část pomoci, která odpovídá 

cílům uvedeným v čl. 4 odst. 1 a 3 a 

článku 26 („složka Zdraví“). 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Pozměňovací návrh  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. ix 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 

kvalitním, udržitelným a cenově 

dostupným službám; modernizovat 

systémy sociální ochrany včetně podpory 

přístupu k sociální ochraně; zlepšit 

dostupnost, účinnost a odolnost systémů 

zdravotní péče a služeb dlouhodobé 

zdravotní péče; 

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup 

k veřejným, univerzálním a kvalitním 

službám; modernizovat systémy sociální 

ochrany včetně podpory přístupu k sociální 

ochraně; zlepšit dostupnost, účinnost a 

odolnost systémů zdravotní péče a služeb 

dlouhodobé zdravotní péče; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Pozměňovací návrh  173 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3.  V rámci složky Zdraví podporuje 

ESF+ zdraví a prevenci nemocí, přispívá k 

účinnosti, dostupnosti a odolnosti systémů 

zdravotní péče, usiluje o bezpečnější 

zdravotní péči, dále snižuje nerovnosti 

v oblasti zdraví, chrání občany před 

přeshraničními zdravotními hrozbami 

a podporuje právní předpisy EU v oblasti 

zdraví. 

3.  V rámci složky Zdraví podporuje 

ESF+ zdraví a prevenci nemocí, přispívá 

k účinnosti, dostupnosti a odolnosti 

veřejných systémů zdravotní péče, usiluje 

o bezpečnější zdravotní péči, dále snižuje 

nerovnosti v oblasti zdraví, chrání občany 

před přeshraničními zdravotními hrozbami 

a podporuje právní předpisy EU v oblasti 

zdraví. 

Or. pt 

 

 


