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9.1.2019 A8-0461/169 

Ändringsförslag  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) På unionsnivå är den europeiska 

planeringsterminen för samordning av 

den ekonomiska politiken en ram för att 

fastställa nationella reformprioriteringar 

och övervaka genomförandet av dem. 
Medlemsstaterna utvecklar sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram 

tillsammans med de årliga nationella 

reformprogramen som ett sätt att beskriva 

och samordna prioriterade 

investeringsprojekt som får stöd genom 

nationell finansiering och/eller 

unionsfinansiering. De bör också syfta till 

att använda unionsfinansiering på ett 

enhetligt sätt och få ut största möjliga 

mervärde av det ekonomiska stöd som ska 

tas emot, särskilt från de program som 

finansieras av unionen inom ramen för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

socialfonden+, Europeiska havs- och 

fiskerifonden och Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 

Europeiska investeringsbankens 

stabiliseringsfunktionen och InvestEU, där 

så är relevant. 

(2) Medlemsstaterna utvecklar sina 

egna nationella fleråriga 

investeringsstrategier. De bör syfta till att 

använda unionsfinansiering på ett enhetligt 

sätt och få ut största möjliga mervärde av 

det ekonomiska stöd som ska tas emot, 

särskilt från de program som finansieras av 

unionen inom ramen för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

socialfonden+, Europeiska havs- och 

fiskerifonden och Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 

Europeiska investeringsbankens 

stabiliseringsfunktionen och InvestEU, där 

så är relevant. 

Or. pt 
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Ändringsförslag  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 

och reformer av systemen inom områdena 

för sysselsättning, social inkludering, 

hälso- och sjukvård, långvarig vård och 

omsorg samt utbildning. För att bättre 

anpassa sig till den europeiska 

planeringsterminen ska medlemsstaterna 

avsätta en lämplig andel av sina resurser 

från ESF+-delen inom ramen för delad 

förvaltning till att genomföra de relevanta 

landsspecifika rekommendationer som 

avser de strukturella utmaningar som bör 

hanteras genom fleråriga investeringar 

som faller inom tillämpningsområdet för 

ESF+. Kommissionen och 

medlemsstaterna bör säkerställa 

samstämmighet, samordning och 

komplementaritet mellan delarna för delad 

förvaltning och för hälsa i ESF+ och 

reformstödprogrammet, inbegripet 

reformverktyget och instrumentet för 

tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 

medlemsstaterna bör, i alla skeden av 

processen, säkerställa effektiv samordning 

för att garantera konsekvens, 

samstämmighet, komplementaritet och 

synergi mellan olika finansieringskällor, 

inbegripet tekniskt bistånd från dessa. 

(21)  ESF+ bör stödja medlemsstaternas 

fleråriga investeringsstrategier för 
politiska reformer och reformer av 

systemen inom områdena för 

sysselsättning, social inkludering, hälso- 

och sjukvård, långvarig vård och omsorg 

samt utbildning. Kommissionen och 

medlemsstaterna bör säkerställa 

samstämmighet, samordning och 

komplementaritet mellan delarna för delad 

förvaltning och för hälsa i ESF+. Särskilt 

kommissionen och medlemsstaterna bör, i 

alla skeden av processen, säkerställa 

effektiv samordning för att garantera 

konsekvens, samstämmighet, 

komplementaritet och synergi mellan olika 

finansieringskällor, inbegripet tekniskt 

bistånd från dessa. 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Ändringsförslag  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 

i arbetet med att uppnå höga 

sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd 

och kvalificerad och motståndskraftig 

arbetskraft som är förberedd för framtidens 

arbetsliv i enlighet med principerna i den 

europeiska pelare för sociala rättigheter 

som proklamerades av Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen den 17 november 

2017. 
ESF+ ska stödja, komplettera och ge 

medlemsstaternas politik ett mervärde i 

syfte att säkerställa lika möjligheter, 

tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 

arbetsvillkor, socialt skydd och social 

inkludering samt en hög skyddsnivå för 

människors hälsa.  

Den ska genomföras 

a) inom ramen för delad förvaltning för 

den del av biståndet som motsvarar de 

särskilda mål som anges i artikel 4.1 

(ESF+-delen inom ramen för delad 

förvaltning) och 

b) inom ramen för direkt och indirekt 

förvaltning för den del av biståndet som 

motsvarar de mål som anges i artiklarna 

4.1 och 23 (”Delen för sysselsättning och 

social innovation”) och för den del av 

stödet som motsvarar de mål som anges i 

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 

i arbetet med att uppnå höga 

sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd 

och kvalificerad och motståndskraftig 

arbetskraft som är förberedd för framtidens 

arbetsliv i enlighet med principerna i den 

europeiska pelare för sociala rättigheter 

som proklamerades av Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen den 17 november 

2017. 

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 

medlemsstaternas politik ett mervärde i 

syfte att säkerställa lika möjligheter, 

fattigdomsminskning, tillgång till 

arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor, 

socialt skydd och social inkludering samt 

en hög skyddsnivå för människors hälsa. 

ESF+ ska genomföras under delad 

förvaltning. 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Ändringsförslag  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ix 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 

kvalitativa, hållbara och överkomliga 

tjänster. Modernisera systemen för socialt 

skydd, bland annat genom att främja 

tillgången till socialt skydd. Förbättra 

tillgänglighet, ändamålsenlighet och 

anpassningsförmåga när det gäller hälso- och 

sjukvårdssystemen samt långvarig vård och 

omsorg. 

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 

offentliga, allmänna och kvalitativa 

tjänster. Modernisera systemen för socialt 

skydd, bland annat genom att främja 

tillgången till socialt skydd. Förbättra 

tillgänglighet, ändamålsenlighet och 

anpassningsförmåga när det gäller hälso- 

och sjukvårdssystemen samt långvarig vård 

och omsorg. 

 

Or. pt 
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Ändringsförslag  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.  Inom ramen för delen för hälsa ska 

ESF+ stödja hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder, bidra till 

effektiva, tillgängliga och motståndskraftiga 

hälso- och sjukvårdssystem, göra hälso- och 

sjukvården säkrare, minska ojämlikhet i 

hälsa, skydda medborgarna från 

gränsöverskridande hot mot människors 

hälsa och stödja EU:s 

hälsoskyddslagstiftning. 

3.  Inom ramen för delen för hälsa ska 

ESF+ stödja hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder, bidra till 

effektiva, tillgängliga och 

motståndskraftiga offentliga hälso- och 

sjukvårdssystem, göra hälso- och 

sjukvården säkrare, minska ojämlikhet i 

hälsa, skydda medborgarna från 

gränsöverskridande hot mot människors 

hälsa och stödja EU:s 

hälsoskyddslagstiftning. 

 

Or. pt 

 

 


