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9.1.2019 A8-0461/169 

Grozījums Nr.  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir sistēma, kurā nosaka 

dalībvalstu reformu prioritātes un 

uzrauga to īstenošanu. Atbalstot minētās 

reformu prioritātes, dalībvalstis izstrādā 

savu nacionālo daudzgadu ieguldījumu 

stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 

jāiesniedz kopā ar ikgadējām valstu 

reformu programmām, kas tādējādi dotu 

iespēju iezīmēt un koordinēt prioritāros 

investīciju projektus, kuri atbalstāmi ar 

valsts un/vai Savienības finansējumu. 
Turklāt tām būtu jāpalīdz Savienības 

finansējumu izmantot saskaņoti, lai 

maksimāli palielinātu pievienoto vērtību 

finansiālajam atbalstam galvenokārt no 

Savienības programmām, ko attiecīgā 

gadījumā atbalsta Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 

Sociālais fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds, Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 

Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 

un InvestEU. 

(2) Dalībvalstis izstrādā savu nacionālo 

daudzgadu ieguldījumu stratēģiju. Tām 

būtu jāpalīdz Savienības finansējumu 

izmantot saskaņoti, lai maksimāli 

palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam 

atbalstam galvenokārt no Savienības 

programmām, ko attiecīgā gadījumā 

atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Sociālais 

fonds Plus, Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds, Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 

Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija 

un InvestEU. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Grozījums Nr.  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) ESF+ būtu jāatbalsta politika un 

sistēmas reformas nodarbinātības, sociālās 

iekļautības, veselības aprūpes un ilgtermiņa 

aprūpes, kā arī izglītības un apmācības 

jomā. Lai stiprinātu saskaņotību ar 

Eiropas pusgadu, dalībvalstīm būtu 

jāatvēl tāda attiecīga summa no ESF+ 

finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 

ievērojot dalītās pārvaldības principu, lai 

varētu īstenot attiecīgos konkrētām 

valstīm adresētos ieteikumus saistībā ar 

strukturālām problēmām, kuras ir 

lietderīgi risināt, izmantojot daudzgadu 

investīcijas, kas ietilpst ESF+ darbības 

jomā. Komisijai un dalībvalstīm būtu 

jānodrošina saskaņotība, koordinācija un 

papildināmība starp dalīto pārvaldību un 

ESF+ Veselības sadaļu un Strukturālo 

reformu atbalsta programmu, tostarp 

reformu īstenošanas instrumentu un 

tehniskā atbalsta instrumentu. Jo īpaši 

Komisijai un dalībvalstīm visos procesa 

posmos būtu jānodrošina efektīva 

koordinācija, lai nodrošinātu konsekvenci, 

saskaņotību, papildināmību un sinerģiju 

starp finansējuma avotiem, tostarp ar to 

saistīto tehnisko palīdzību. 

(21) ESF+ būtu jāatbalsta dalībvalstu 

daudzgadu ieguldījumu stratēģijas 

politikai un sistēmām nodarbinātības, 

sociālās iekļautības, veselības aprūpes un 

ilgtermiņa aprūpes, kā arī izglītības un 

apmācības jomā. Komisijai un dalībvalstīm 

būtu jānodrošina saskaņotība, koordinācija 

un papildināmība starp dalīto pārvaldību un 

ESF+ Veselības sadaļu un Strukturālo 

reformu atbalsta programmu. Jo īpaši 

Komisijai un dalībvalstīm visos procesa 

posmos būtu jānodrošina efektīva 

koordinācija, lai nodrošinātu konsekvenci, 

saskaņotību, papildināmību un sinerģiju 

starp finansējuma avotiem, tostarp ar to 

saistīto tehnisko palīdzību. 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Grozījums Nr.  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

3. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 

panākt augstu nodarbinātības līmeni, 

taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 

un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 

darba pasaulei nākotnē atbilstoši 

principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 

tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 

17. novembrī izsludināja Eiropas 

Parlaments, Padome un Komisija. 

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 

panākt augstu nodarbinātības līmeni, 

taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 

un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 

darba pasaulei nākotnē atbilstoši 

principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 

tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 

17. novembrī izsludināja Eiropas 

Parlaments, Padome un Komisija. 

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 

pievienoto vērtību dalībvalstu 

rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 

nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, darba 

tirgus pieejamību, taisnīgus darba 

nosacījumus, sociālo aizsardzību, sociālo 

iekļautību un augstu sabiedrības veselības 

aizsardzības līmeni.  

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 

pievienoto vērtību dalībvalstu 

rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 

nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, 

nabadzības mazināšanu, darba tirgus 

pieejamību, taisnīgus darba nosacījumus, 

sociālo aizsardzību, sociālo iekļautību un 

augstu sabiedrības veselības aizsardzības 

līmeni. 

To īsteno: To īsteno ar dalīto pārvaldību. 

a) ar dalīto pārvaldību – attiecībā uz to 

palīdzības daļu, kas atbilst konkrētajiem 

mērķiem 4. panta 1. punktā (“dalītā 

pārvaldītā īstenota ESF+ sadaļa”), un 

 

b) ar tiešo un netiešo pārvaldību – 

attiecībā uz to palīdzības daļu, kas atbilst 

mērķiem 4. panta 1. punktā un 23. pantā 

(“Nodarbinātības un sociālās inovācijas 

sadaļa”) un mērķiem 4. panta 1. un 3. 

punktā un 26. pantā (“Veselības sadaļa”). 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Grozījums Nr.  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ix apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 

piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 

cenu ziņā pieejamiem pakalpojumiem, 

modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 

tostarp veicināt sociālās aizsardzības 

pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 

sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 

noturību; 

(ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 

piekļuvi universāliem un kvalitatīviem 

sabiedriskajiem pakalpojumiem, 

modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 

tostarp veicināt sociālās aizsardzības 

pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 

sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 

noturību; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Grozījums Nr.  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Veselības sadaļā ESF+ atbalsta 

veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 

sekmē veselības sistēmu lietderību, 

pieejamību un noturību, padara drošāku 

veselības aprūpi, mazina veselības nozarē 

valdošo nevienlīdzību, aizsargā pilsoņus 

pret pārrobežu veselības apdraudējumiem 

un atbalsta ES veselības jomas tiesību 

aktus. 

3. Veselības sadaļā ESF+ atbalsta 

veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 

sekmē valsts veselības aizsardzības 

sistēmu lietderību, pieejamību un noturību, 

padara drošāku veselības aprūpi, mazina 

veselības nozarē valdošo nevienlīdzību, 

aizsargā pilsoņus pret pārrobežu veselības 

apdraudējumiem un atbalsta ES veselības 

jomas tiesību aktus. 

Or. pt 

 

 


