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Ændringsforslag  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Den samlede finansieringsramme 

for ESF+ for perioden 2021-2027 er på 

101 174 000 000 EUR i løbende priser. 

1.  Den samlede finansieringsramme 

for ESF+ for perioden 2021-2027 er på ***  

i løbende priser. 

NB: De planlagte beløb bør forhøjes 

væsentligt i de igangværende 

forhandlinger om den kommende FFR. 

De rammebeløb for de forskellige dele af 

ESF +, der fastsættes i de følgende 

stykker, bør være forholdsmæssige. 

Or. pt 

Begrundelse 

Investeringer i udvikling, beskæftigelse og social samhørighed i medlemsstaterne bør være en 

central del af EU's langsigtede strategi. På baggrund af underinvesteringerne og 

sparepolitikkerne, som i de seneste år har haft dramatiske konsekvenser i flere medlemsstater, 

vil de foreslåede beløb være utilstrækkelige. Vi foreslår derfor en betydelig forhøjelse af disse 

beløb. 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 
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Betænkning A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Medlemsstaterne koncentrerer de 

ESF+-midler, der er omfattet af delt 

forvaltning, om interventioner, der har til 

formål at håndtere de udfordringer, der 

identificeres i deres nationale 

reformprogrammer, i det europæiske 

semester samt i landespecifikke 

henstillinger, der vedtages i 

overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i 

TEUF og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og 

tager hensyn til principper og rettigheder i 

den europæiske søjle for sociale 

rettigheder. 

1.  Medlemsstaterne koncentrerer de 

ESF+-midler, der er omfattet af delt 

forvaltning, om interventioner, der tager 

hensyn til principper og rettigheder i deres 

egne flerårige investeringsstrategier. 

 

 

Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 

Kommissionen skaber synergier og sikrer 

koordinering, komplementaritet og 

sammenhæng mellem ESF+ og andre EU-

fonde, -programmer og -instrumenter som 

for eksempel Erasmus, Asyl- og 

Migrationsfonden og 

reformstøtteprogrammet, herunder 

instrumentet til gennemførelse af 

reformer og det tekniske støtteinstrument, 

både i planlægningsfasen og under 

gennemførelsen.  

Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 

Kommissionen skaber synergier og sikrer 

koordinering, komplementaritet og 

sammenhæng mellem ESF+ og andre EU-

fonde, -programmer og -instrumenter som 

for eksempel Erasmus og Asyl- og 

Migrationsfonden. 

Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 

Kommissionen optimerer 

koordineringsmekanismerne for at undgå 

Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 

Kommissionen optimerer 

koordineringsmekanismerne for at undgå 
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dobbeltarbejde og sikre tæt samarbejde 

mellem de ansvarlige for gennemførelsen 

med hensyn til at levere sammenhængende 

og strømlinede støtteforanstaltninger. 

dobbeltarbejde og sikre tæt samarbejde 

mellem de ansvarlige for gennemførelsen 

med hensyn til at levere sammenhængende 

og strømlinede støtteforanstaltninger. 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2.  Medlemsstaterne tildeler et 

passende beløb af deres ESF+-midler 

under delt forvaltning til at håndtere 

udfordringer, der identificeres i relevante 

landespecifikke henstillinger vedtaget i 

overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i 

TEUF og artikel 148, stk. 4, i TEUF og i 

det europæiske semester inden for ESF+'s 

anvendelsesområde, jf. artikel 4. 

udgår 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.  Medlemsstaterne tildeler mindst 25 

% af deres ESF+-midler under delt 

forvaltning til de specifikke målsætninger 

for politikområdet social inklusion, jf. 

artikel 4, stk. 1, nr. vii)-xi), herunder 

fremme af den socioøkonomiske 

integration af tredjelandsstatsborgere. 

3.  Medlemsstaterne tildeler mindst 

25 % af deres ESF+-midler under delt 

forvaltning til de specifikke målsætninger 

for politikområdet social inklusion, jf. 

artikel 4, stk. 1, nr. vii)-xi), herunder 

fremme af den socioøkonomiske 

integration af tredjelandsstatsborgere. I 

medlemsstater eller regioner med 

fattigdoms- og arbejdsløshedsniveauer, 

der ligger over det europæiske 

gennemsnit, bør mindst 90 % af midlerne 

under delt forvaltning samfinansieres for 

at sikre, at ESF+ tjener til at muliggøre 

investeringer i offentlige tjenester og 

projekter af social betydning, som sikrer 

udvikling og fremmer social samhørighed 

i disse medlemsstater. 

Or. pt 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 
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Betænkning A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b)  at styrke sundhedssystemerne ved: b) at styrke offentlige 

sundhedssystemerne ved: 

Or. pt 
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João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel 
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Betænkning A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 b – nr. iv) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv)  at udvikle og gennemføre tilgange, 

der reagerer på fremtidige udfordringer i 

sundhedssystemet. 

udgår 

Or. pt 

 

 


