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9.1.2019 A8-0461/169 

Pakeitimas 169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

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) valstybės narės parengia 

nacionalines daugiametes investavimo 

strategijas. Jos 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; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Pakeitimas 170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 

socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 

ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 

politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 

geresnio suderinimo su Europos semestru 

valstybės narės turėtų skirti tinkamą 

ESF+ dalies, kuriai taikomas 

pasidalijamasis valdymas, išteklių kiekį 

tam, kad būtų įgyvendintos atitinkamos 

konkrečioms šalims skirtos 

rekomendacijos dėl struktūrinių 

problemų, kurias tikslinga spręsti 

naudojant į ESF+ aprėptį patenkančias 

daugiametes investicijas. Komisija ir 

valstybės narės turėtų užtikrinti 

pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 

sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 

programos, įskaitant Reformų 

įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 

paramos priemonės tarpusavio 

suderinamumą, koordinavimą ir 

papildomumą. Visų pirma Komisija ir 

valstybės narės, siekdamos garantuoti 

finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 

paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 

papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 

kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 

koordinuojami; 

(21)  ESF+ turėtų remti valstybių narių 

daugiametes investavimo į užimtumo, 

socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 

ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 

politiką ir sistemas strategijas. Komisija ir 

valstybės narės turėtų užtikrinti 

pasidalijamojo valdymo ir ESF+ sveikatos 

dalies tarpusavio suderinamumą, 

koordinavimą ir papildomumą. Visų pirma 

Komisija ir valstybės narės, siekdamos 

garantuoti finansavimo šaltinių, įskaitant 

techninę paramą, nuoseklumą, 

suderinamumą, papildomumą ir sinergiją, 

turėtų užtikrinti, kad visi proceso etapai 

būtų veiksmingai koordinuojami; 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Pakeitimas 171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsižvelgiant į principus, išdėstytus 

Europos socialinių teisių ramstyje, kurį 

2017 m. lapkričio 17 d. paskelbė Europos 

Parlamentas, Taryba ir Komisija, ESF+ 

siekiama padėti valstybėms narėms 

pasiekti didelį užimtumo lygį, užtikrinti 

tinkamą socialinę apsaugą ir turėti 

kvalifikuotų ir lanksčių darbuotojų, 

pasirengusių ateities darbo rinkai. 

Atsižvelgiant į principus, išdėstytus 

Europos socialinių teisių ramstyje, kurį 

2017 m. lapkričio 17 d. paskelbė Europos 

Parlamentas, Taryba ir Komisija, ESF+ 

siekiama padėti valstybėms narėms 

pasiekti didelį užimtumo lygį, užtikrinti 

tinkamą socialinę apsaugą ir turėti 

kvalifikuotų ir lanksčių darbuotojų, 

pasirengusių ateities darbo rinkai. 

ESF + remia ir papildo valstybių narių 

politiką ir teikia jai pridėtinės vertės, kad 

būtų užtikrintos lygios galimybės, 

galimybės įsidarbinti, tinkamos darbo 

sąlygos, socialinė apsauga ir įtrauktis ir 

aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.  

ESF+ remia ir papildo valstybių narių 

politiką ir teikia jai pridėtinės vertės, kad 

būtų užtikrintos lygios galimybės, skurdo 

mažinimas, galimybės įsidarbinti, 

tinkamos darbo sąlygos, socialinė apsauga 

ir įtrauktis ir aukšto lygio žmonių sveikatos 

apsauga. 

Fondo parama įgyvendinama: Fondo parama įgyvendinama taikant 

pasidalijamąjį valdymą. 

a) taikant pasidalijamąjį valdymą, skirtą 

pagalbai, atitinkančiai 4 straipsnio 1 

dalyje išvardytus konkrečius tikslus 

(ESF+ dalis, kuriai taikomas 

pasidalijamasis valdymas), ir 

 

b) taikant tiesioginį ir netiesioginį 

valdymą, skirtą pagalbai, atitinkančiai 4 

straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnyje 

išvardytus tikslus (užimtumo ir socialinių 

inovacijų dalis), ir pagalbai, atitinkančiai 

4 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 26 straipsnyje 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Pakeitimas 172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies ix punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ix) suteikti daugiau vienodų galimybių 

už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškų 

ir tvarių paslaugų; modernizuoti socialinės 

apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad 

būtų socialinės apsaugos galimybių; gerinti 

sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės 

priežiūros paslaugų prieinamumą, 

rezultatyvumą ir tvarumą; 

ix) suteikti daugiau vienodų galimybių 

laiku gauti viešųjų, universaliųjų ir 

kokybiškų paslaugų; modernizuoti 

socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, 

siekti, kad būtų socialinės apsaugos 

galimybių; gerinti sveikatos priežiūros 

sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų 

prieinamumą, rezultatyvumą ir tvarumą; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Pakeitimas 173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3.  Pagal ESF+ sveikatos dalį 

remiamas sveikatinimo skatinimas ir ligų 

prevencija, padedama didinti sveikatos 

sistemų rezultatyvumą, prieinamumą ir 

tvarumą ir užtikrinti sveikatos priežiūros 

paslaugų saugumą, mažinami sveikatos 

skirtumai, piliečiai apsaugomi nuo 

tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ir 

remiami ES sveikatos teisės aktai. 

3.  Pagal ESF+ sveikatos dalį 

remiamas sveikatinimo skatinimas ir ligų 

prevencija, padedama didinti valstybinių 

sveikatos sistemų rezultatyvumą, 

prieinamumą ir tvarumą ir užtikrinti 

sveikatos priežiūros paslaugų saugumą, 

mažinami sveikatos skirtumai, piliečiai 

apsaugomi nuo tarpvalstybinių grėsmių 

sveikatai ir remiami ES sveikatos teisės 

aktai. 

Or. pt 

 

 


