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9.1.2019 A8-0461/169 

Tarkistus  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Unionin tasolla kansallisten 

uudistusten prioriteetit määritellään ja 

niiden toteutusta seurataan 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson puitteissa. Jäsenvaltiot 
laativat omat monivuotiset kansalliset 

investointistrategiansa tukemaan näitä 

uudistusten painopisteitä. Kyseiset 

strategiat olisi esitettävä vuotuisten 

kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 

keinona sellaisten ensisijaisten 

investointihankkeiden suunnittelemiseksi 

ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 

kansallista ja/tai unionin rahoitusta. 

Niiden avulla unionin rahoitusta olisi 

käytettävä johdonmukaisella tavalla ja 

tarvittaessa maksimoitava etenkin 

Euroopan aluekehitysrahastosta, 

koheesiorahastosta, Euroopan 

sosiaalirahasto plussasta, Euroopan meri- 

ja kalatalousrahastosta, Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston, Euroopan 

investointivakautusjärjestelystä ja 

InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 

saatavan rahoitustuen lisäarvo. 

(2) Jäsenvaltiot laativat omat 

monivuotiset kansalliset 

investointistrategiansa. Niiden avulla 

unionin rahoitusta olisi käytettävä 

johdonmukaisella tavalla ja tarvittaessa 

maksimoitava etenkin Euroopan 

aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 

Euroopan sosiaalirahasto plussasta, 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston, Euroopan 

investointivakautusjärjestelystä ja 

InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 

saatavan rahoitustuen lisäarvo. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Tarkistus  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) ESR+:sta olisi tuettava 

työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 

terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 

koulutuksen alojen toimintaan ja 

järjestelmiin liittyviä uudistuksia. 

Yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi 

suhteessa talouspolitiikan 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon 

jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 

asianmukainen osuus ESR+:n 

yhteistyössä hallinnoitavan 

toimintalohkon määrärahoistaan 

sellaisten rakenteellisiin haasteisiin 

liittyvien maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanoon, joihin on 

asianmukaista puuttua ESR+:n 

soveltamisalaan kuuluvilla monivuotisilla 

investoinneilla. Komission ja 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava ESR+:n 

yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 

ja terveysalan toimintalohkon 

johdonmukaisuus, koordinointi ja 

täydentävyys rakenneuudistusten 

tukiohjelman kanssa, mukaan lukien 

uudistusten toteuttamisen tukiväline ja 

teknisen tuen väline. Komission ja 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava 

prosessin kaikissa vaiheissa etenkin 

tehokas koordinointi, jotta turvataan 

(21)  ESR+:sta olisi tuettava 

jäsenvaltioiden monivuotisten 

investointistrategioiden työllisyyden, 

sosiaalisen osallisuuden, terveydenhuollon 

ja pitkäaikaishoidon sekä koulutuksen 

alojen toimintaan ja järjestelmiin liittyviä 

uudistuksia. Komission ja jäsenvaltioiden 

olisi varmistettava ESR+:n yhteistyössä 

hallinnoitavan toimintalohkon ja 

terveysalan toimintalohkon 

johdonmukaisuus, koordinointi ja 

täydentävyys. Komission ja jäsenvaltioiden 

olisi varmistettava prosessin kaikissa 

vaiheissa etenkin tehokas koordinointi, 

jotta turvataan rahoituslähteiden ja niiden 

teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 

yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut. 
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rahoituslähteiden ja niiden teknisen avun 

välinen johdonmukaisuus, yhtenäisyys, 

täydentävyys ja synergiaedut. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Tarkistus  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 

korkeamman työllisyystason, 

oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun ja 

tulevaisuuden työelämään valmiin osaavan 

ja sopeutumiskykyisen työvoiman 

varmistamisessa Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission 17 päivänä 

marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 

mukaisesti. 
ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 

jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 

niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 

yhtäläiset mahdollisuudet, pääsy 

työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 

työolot, sosiaalinen suojelu ja osallisuus 

sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 

taso.  

Se toteutetaan 

a) yhteistyöhön perustuvalla 

hallinnoinnilla siltä osin kuin on kyse 4 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 

erityistavoitteisiin liittyvästä tuesta 

(ESR+:n yhteistyössä hallinnoitava 

toimintalohko) ja 

b) suoralla tai välillisellä hallinnoinnilla 

siltä osin kuin on kyse 4 artiklan 1 

kohdassa ja 23 artiklassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin liittyvästä tuesta (työllisyyden 

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 

korkeamman työllisyystason, 

oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun ja 

tulevaisuuden työelämään valmiin osaavan 

ja sopeutumiskykyisen työvoiman 

varmistamisessa Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission 17 päivänä 

marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 

mukaisesti. 

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 

jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 

niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 

yhtäläiset mahdollisuudet, köyhyyden 

vähentäminen, pääsy työmarkkinoille, 

oikeudenmukaiset työolot, sosiaalinen 

suojelu ja osallisuus sekä ihmisten 

terveyden suojelun korkea taso. 

Se toteutetaan yhteistyöhön perustuvan 

hallinnoinnin kautta. 
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ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohko) 

ja 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 26 

artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin 

liittyvästä tuesta (terveysalan 

toimintalohko). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Tarkistus  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – ix alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

ix) parannetaan korkealaatuisten, 

kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen 

yhdenvertaista ja oikea-aikaista saatavuutta; 

nykyaikaistetaan sosiaalisen suojelun 

järjestelmiä, mukaan lukien mahdollisuus 

sosiaaliseen suojeluun; parannetaan 

terveydenhuoltojärjestelmien ja 

pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuutta, 

tehokkuutta ja sopeutumiskykyä; 

ix) parannetaan julkisten, kaikkien 

saatavilla olevien ja laadukkaiden 

palvelujen yhdenvertaista ja oikea-aikaista 

saatavuutta; nykyaikaistetaan sosiaalisen 

suojelun järjestelmiä, mukaan lukien 

mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun; 

parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 

ja pitkäaikaishoidon palvelujen 

saatavuutta, tehokkuutta ja 

sopeutumiskykyä; 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Tarkistus  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.  ESR+:n terveysalan toimintalohkosta 

tuetaan terveyden edistämistä ja sairauksien 

ennaltaehkäisyä, parannetaan 

terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta, 

saatavuutta ja sopeutumiskykyä ja tehdään 

terveydenhuollosta turvallisempaa, 

vähennetään terveyseroja, suojellaan 

kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta ja 

edistetään EU:n terveyslainsäädäntöä. 

3.  ESR+:n terveysalan 

toimintalohkosta tuetaan terveyden 

edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä, 

parannetaan julkisten 

terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta, 

saatavuutta ja sopeutumiskykyä ja tehdään 

terveydenhuollosta turvallisempaa, 

vähennetään terveyseroja, suojellaan 

kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta ja 

edistetään EU:n terveyslainsäädäntöä. 

 

Or. pt 

 

 


