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9.1.2019 A8-0461/169 

Predlog spremembe  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Na ravni Unije je evropski 

semester za usklajevanje ekonomskih 

politik okvir, v katerem se določajo 

prednostne naloge nacionalnih reform in 

spremlja njihovo izvajanje. Države članice 

razvijejo lastne nacionalne večletne 

naložbene strategije, ki podpirajo 

navedene prednostne reforme. Te 

strategije bi bilo treba predložiti skupaj z 

letnimi nacionalnimi programi reform kot 

način predstavitve in usklajevanja 

prednostnih naložbenih projektov, ki se 

podpirajo z nacionalnim financiranjem 

in/ali financiranjem Unije. Namenjene bi 

morale biti tudi usklajeni uporabi 

financiranja Unije in čim večji dodani 

vrednosti finančne podpore, prejete zlasti 

iz programov, ki jih Unija podpira v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

Kohezijskega sklada, Evropskega 

socialnega sklada plus, Evropskega sklada 

za pomorstvo in ribištvo ter Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

evropske stabilizacijske funkcije za 

naložbe in InvestEU, kakor je ustrezno. 

(2) Države članice razvijejo lastne 

nacionalne večletne naložbene strategije. 

Namenjene bi morale biti usklajeni uporabi 

financiranja Unije in čim večji dodani 

vrednosti finančne podpore, prejete zlasti 

iz programov, ki jih Unija podpira v okviru 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

Kohezijskega sklada, Evropskega 

socialnega sklada plus, Evropskega sklada 

za pomorstvo in ribištvo ter Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

evropske stabilizacijske funkcije za 

naložbe in InvestEU, kakor je ustrezno. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Predlog spremembe  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) ESS+ bi moral podpirati reforme 

politike in sistemov na področju 

zaposlovanja, socialnega vključevanja, 

zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter 

izobraževanja in usposabljanja. Za večjo 

usklajenost z evropskim semestrom bi 

morale države članice dodeliti ustrezen 

znesek svojih sredstev iz sklopa ESS+ v 

okviru deljenega upravljanja za izvajanje 

zadevnih priporočil za posamezne države, 

povezanih s strukturnimi izzivi, ki jih je 

primerno reševati z večletnimi naložbami, 

ki spadajo na področje uporabe ESS+. 
Komisija in države članice bi morale 

zagotoviti skladnost, usklajevanje in 

dopolnjevanje med sklopoma ESS+ v 

okviru deljenega upravljanja in za zdravje 

ter programom za podporo reformam, 

vključno z orodjem za izvajanje reform in 

instrumentom za tehnično podporo. 

Komisija in države članice bi morale na 

vseh stopnjah postopka zagotavljati zlasti 

učinkovito usklajevanje za zagotovitev 

doslednosti, skladnosti, dopolnjevanja in 

sinergije med viri financiranja, kar zajema 

tudi tehnično pomoč. 

(21)  ESS+ bi moral podpirati večletne 

naložbene strategije držav članic za 
politike in sisteme na področju 

zaposlovanja, socialnega vključevanja, 

zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter 

izobraževanja in usposabljanja. Komisija in 

države članice bi morale zagotoviti 

skladnost, usklajevanje in dopolnjevanje 

med sklopoma ESS+ v okviru deljenega 

upravljanja in za zdravje. Komisija in 

države članice bi morale na vseh stopnjah 

postopka zagotavljati zlasti učinkovito 

usklajevanje za zagotovitev doslednosti, 

skladnosti, dopolnjevanja in sinergije med 

viri financiranja, kar zajema tudi tehnično 

pomoč. 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Predlog spremembe  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Cilj ESS+ je države članice podpirati pri 

zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti, 

pravične socialne zaščite ter usposobljene 

in odporne delovne sile, pripravljene na 

prihodnji svet dela, v skladu z načeli 

evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 

Evropski parlament, Svet in Komisija 

razglasili 17. novembra 2017. 

Cilj ESS+ je države članice podpirati pri 

zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti, 

pravične socialne zaščite ter usposobljene 

in odporne delovne sile, pripravljene na 

prihodnji svet dela, v skladu z načeli 

evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 

Evropski parlament, Svet in Komisija 

razglasili 17. novembra 2017. 

ESS+ podpira in dopolnjuje politike držav 

članic ter povečuje njihovo vrednost, da se 

zagotovijo enake možnosti, dostop do trga 

dela, pravični delovni pogoji, socialna 

zaščita in vključevanje ter visoka raven 

varovanja zdravja ljudi.  

ESS+ podpira in dopolnjuje politike držav 

članic ter povečuje njihovo vrednost, da se 

zagotovijo enake možnosti, zmanjšanje 

revščine, dostop do trga dela, pravični 

delovni pogoji, socialna zaščita in 

vključevanje ter visoka raven varovanja 

zdravja ljudi. 

Izvaja se: Izvaja se v okviru deljenega upravljanja. 

a) v okviru deljenega upravljanja za del 

pomoči, ki ustreza specifičnim ciljem iz 

člena 4(1) („sklop ESS+ v okviru 

deljenega upravljanja“), in 

 

b) v okviru neposrednega in posrednega 

upravljanja za del pomoči, ki ustreza 

ciljem iz členov 4(1) in 23 („sklop za 

zaposlovanje in socialne inovacije“), ter 

za del pomoči, ki ustreza ciljem iz členov 

4(1) in (3) ter 26 („sklop za zdravje“). 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Predlog spremembe  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka ix 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ix) krepitev enakopravnega in 

pravočasnega dostopa do kakovostnih, 

vzdržnih in cenovno ugodnih storitev; 

posodabljanje sistemov socialne zaščite, 

vključno s spodbujanjem dostopa do 

socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, 

učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 

sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe; 

(ix) krepitev enakopravnega in 

pravočasnega dostopa do javnih, 

univerzalnih in kakovostnih storitev; 

posodabljanje sistemov socialne zaščite, 

vključno s spodbujanjem dostopa do 

socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, 

učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 

sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Predlog spremembe  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.  ESS+ pod sklopom za zdravje 

podpira spodbujanje zdravja in 

preprečevanje bolezni, prispeva k 

učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti 

zdravstvenih sistemov ter k varnejšemu 

zdravstvenemu varstvu, zmanjšuje 

neenakosti v zdravju, državljane ščiti pred 

čezmejnimi nevarnostmi za zdravje ter 

podpira zdravstveno zakonodajo EU. 

3.  ESS+ pod sklopom za zdravje 

podpira spodbujanje zdravja in 

preprečevanje bolezni, prispeva k 

učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti 

javnih zdravstvenih sistemov ter k 

varnejšemu zdravstvenemu varstvu, 

zmanjšuje neenakosti v zdravju, državljane 

ščiti pred čezmejnimi nevarnostmi za 

zdravje ter podpira zdravstveno 

zakonodajo EU. 

Or. pt 

 

 


