
 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.1.2019 A8-0461/174 

Pozměňovací návrh  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Celkové finanční krytí pro ESF+ 

pro období 2021–2027 činí 

101 174 000 000 EUR v běžných cenách. 

1.  Celkové finanční krytí pro ESF+ 

pro období 2021–2027 činí *** v běžných 

cenách. 

POZN.: předpokládané hodnoty by měly 

být v rámci probíhajících jednání o 

budoucím víceletém finančním rámci 

podstatně navýšeny. Finanční krytí 

jednotlivých složek ESF+ uvedených 

v následujících odstavcích by mělo být 

poměrné. 

Or. pt 

Odůvodnění 

Investice do rozvoje, zaměstnanosti a sociální soudržnosti v členských státech musí být 

ústředním bodem dlouhodobé strategie EU. Navrhované částky nepostačují k řešení nedávné 

situace vyplývající z nedostatečných investic a politik úsporných opatření, které si za 

posledních několik let v řadě členských států vybraly svou daň. Proto navrhujeme tyto částky 

podstatně zvýšit. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Pozměňovací návrh  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Členské státy soustředí zdroje 

ESF+ v rámci sdíleného řízení na 

intervence, kterými se řeší problémy 

zjištěné v jejich národních programech 

reforem, v rámci evropského semestru, 

jakož i v příslušných doporučeních pro 

jednotlivé země přijatých v souladu s čl. 

121 odst. 2 SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU, 

a zohledňují zásady a práva stanovená v 

evropském pilíři sociálních práv. 

1.  Členské státy soustředí zdroje 

ESF+ v rámci sdíleného řízení na 

intervence, které se týkají zásad a práv 

stanovených v jejich vlastních víceletých 

investičních strategiích. 
 

 

Členské státy a případně Komise podporují 

součinnost a zajišťují koordinaci, 

doplňkovost a soudržnost mezi fondy 

ESF+ a ostatními fondy, programy 

a nástroji Unie, jako je Erasmus, Azylový 

a migrační fond a program na podporu 

reforem, včetně nástroje pro provádění 

reforem a nástroje pro technickou 

podporu, a to jak ve fázi plánování, tak 

během provádění.  

Členské státy a případně Komise podporují 

součinnost a zajišťují koordinaci, 

doplňkovost a soudržnost mezi fondy 

ESF+ a ostatními fondy, programy 

a nástroji Unie, jako je Erasmus a Azylový 

a migrační fond. 

Členské státy a případně Komise 

optimalizují mechanismy koordinace, aby 

zabránily zdvojování úsilí a zajistily úzkou 

spolupráci mezi osobami odpovědnými za 

provádění, a zajistily tak provádění 

soudržných a efektivních podpůrných 

opatření. 

Členské státy a případně Komise 

optimalizují mechanismy koordinace, 

aby zabránily zdvojování úsilí a zajistily 

úzkou spolupráci mezi osobami 

odpovědnými za provádění, a zajistily tak 

provádění soudržných a efektivních 

podpůrných opatření. 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Pozměňovací návrh  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Členské státy přidělí odpovídající 

část svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 

řízení na řešení problémů uvedených v 

příslušných doporučeních pro jednotlivé 

země přijatých v souladu s čl. 121 odst. 2 

SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU a v rámci 

evropského semestru, které spadají do 

oblasti působnosti ESF+, jak je uvedeno v 

článku 4. 

vypouští se 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Pozměňovací návrh  177 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3.  Členské státy přidělí nejméně 25 % 

svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 

řízení na specifické cíle v oblasti politiky 

sociálního začleňování, které jsou 

stanoveny v čl. 4 odst. 1 bodech vii) až xi), 

včetně podpory sociálně ekonomické 

integrace státních příslušníků třetích zemí. 

3.  Členské státy přidělí nejméně 25 % 

svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 

řízení na specifické cíle v oblasti politiky 

sociálního začleňování, které jsou 

stanoveny v čl. 4 odst. 1 bodech vii) až xi), 

včetně podpory sociálně ekonomické 

integrace státních příslušníků třetích zemí. 

V členských státech nebo regionech, 

kde chudoba a nezaměstnanost přesahuje 

evropský průměr, by prostředky v rámci 

sdíleného řízení měly být 

spolufinancovány nejméně 90 %, aby 

ESF+ umožnil investice do veřejných 

služeb a sociálních projektů, které zaručí 

rozvoj a podpoří sociální soudržnost 

těchto členských států. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Pozměňovací návrh  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b)  posílit zdravotní systémy; b) posílit veřejné zdravotní systémy; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Pozměňovací návrh  179 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 2 – písm. b – bod iv 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv)  rozvíjet a zavádět přístupy, jimiž se 

reaguje na budoucí problémy týkající se 

systémů zdravotní péče; 

vypouští se 

Or. pt 

 

 


