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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0461/174 

Изменение  174 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

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

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Общият финансов пакет за ЕСФ+ 

за периода 2021—2027 г. е 

101 174 000 000 EUR по текущи цени. 

1.  Общият финансов пакет за ЕСФ+ 

за периода 2021—2027 г. е *** по 

текущи цени. 

Забележка: предвидените стойности 

следва да бъдат значително увеличени 

в рамките на текущите преговори за 

бъдещата МФР. Пакетите за 

различните компоненти на ЕСФ +, 

посочени в следващите параграфи, 

следва да бъдат пропорционални. 

Or. pt 

Обосновка 

Инвестициите в развитието, заетостта и социалното сближаване в държавите 

членки трябва да бъдат основна част от дългосрочната стратегия на ЕС. 

Предложените стойности са недостатъчни, за да се отговори на неотдавнашното 

ситуация, при която се наблюдаваха недостатъчно инвестиране и политики на 

бюджетни ограничения, които сериозно засегнаха много държави членки през 

последните няколко години. Ето защо предлагаме тези суми да се увеличат 

значително. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Изменение  175 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

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

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Държавите членки 

съсредоточават средствата на ЕСФ+ при 

споделено управление върху 

интервенции за преодоляване на 

предизвикателствата, набелязани в 

техните национални програми за 

реформи, в европейския семестър, 

както и в съответните специфични 

за всяка държава препоръки, приети в 

съответствие с член 121, параграф 2 

и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като 

вземат предвид принципите и правата, 

определени в Европейския стълб на 

социалните права. 

1.  Държавите членки 

съсредоточават средствата на ЕСФ+ при 

споделено управление върху 

интервенции, насочени към принципите 

и правата, определени в техните 

собствени многогодишни 

инвестиционни стратегии. 

 

 

Държавите членки и когато е 

необходимо, Комисията насърчават 

полезното взаимодействие и гарантират 

координацията, взаимното допълване и 

съгласуваността между ЕСФ+ и други 

фондове, програми и инструменти на 

Съюза, като „Еразъм“, фонд „Убежище 

и миграция“ и Програмата за подкрепа 

на реформите, включително 

Инструмента за осъществяване на 

реформи и Инструмента за 

техническа подкрепа, както във 

фазата на планиране, така и по време 

на изпълнението.  

Държавите членки и когато е 

необходимо, Комисията насърчават 

полезното взаимодействие и гарантират 

координацията, взаимното допълване и 

съгласуваността между ЕСФ+ и други 

фондове, програми и инструменти на 

Съюза, като „Еразъм“ и фонд „Убежище 

и миграция“. 
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Държавите членки и когато е 

необходимо, Комисията оптимизират 

механизмите за координация, за да се 

избегне дублирането на усилия и да се 

осигури тясно сътрудничество между 

отговарящите за изпълнението лица с 

цел осъществяването на съгласувани и 

рационализирани действия за подкрепа. 

Държавите членки и когато е 

необходимо, Комисията оптимизират 

механизмите за координация, за да се 

избегне дублирането на усилия и да се 

осигури тясно сътрудничество между 

отговарящите за изпълнението лица с 

цел осъществяването на съгласувани и 

рационализирани действия за подкрепа. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Изменение  176 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, София Сакорафа, Патрик 

Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

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

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  Държавите членки 

разпределят адекватен дял от своите 

средства от ЕСФ+ при споделено 

управление за преодоляване на 

предизвикателствата, определени в 

съответните специфични за всяка 

държава препоръки, приети в 

съответствие с член 121, параграф 2 

и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а 

също и в рамките на европейския 

семестър, попадащи в приложното 

поле на ЕСФ+, определено в член 4. 

заличава се 

Or. pt 



 

AM\1173569BG.docx  PE631.631v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0461/177 

Изменение  177 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, София Сакорафа, Патрик 

Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0461/2018 

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

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

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  Държавите членки разпределят 

най-малко 25% от своите средства от 

ЕСФ+ при споделено управление за 

специфичните цели в областта на 

политиката на социално приобщаване, 

посочени в член 4, параграф 1, подточки 

vii) — xi), включително насърчаването 

на социално-икономическата 

интеграция на гражданите на трети 

държави. 

3.  Държавите членки разпределят 

най-малко 25% от своите средства от 

ЕСФ+ при споделено управление за 

специфичните цели в областта на 

политиката на социално приобщаване, 

посочени в член 4, параграф 1, подточки 

vii) — xi), включително насърчаването 

на социално-икономическата 

интеграция на гражданите на трети 

държави. В държавите членки или 

регионите с равнища на бедност и 

безработица над средните за Европа, 

средствата със споделено управление 

следва да бъдат съфинансирани в 

размер на най-малко 90%, като по 

този начин се гарантира, че ЕСФ + 

ще позволи инвестиране в обществени 

услуги и проекти със социална 

значимост, които осигуряват 

развитие и насърчават социалното 

сближаване в тези държави членки. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Изменение  178 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Еманюел Морел, Патрик Льо Ярик,  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад  

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

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

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 - буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б)  предоставяне на повече 

възможности на здравните системи: 

б) предоставяне на повече 

възможности на обществените 

здравни системи: 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Изменение  179 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад  

Вероника Лопе Фонтане 

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) 

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

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 б – подточка iv 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iv)  разработване и въвеждане на 

подходи в отговор на бъдещи 

предизвикателства в здравната 

система; 

заличава се 

Or. pt 

 

 


