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9.1.2019 A8-0461/174 

Tarkistus  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  ESR+:n toteuttamiseen varatut 

kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 

2021–2027 ovat 101 174 000 000 euroa 

käypinä hintoina. 

1.  ESR+:n toteuttamiseen varatut 

kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 

2021–2027 ovat *** euroa käypinä 

hintoina 

HUOM. suunniteltuja määriä on 

korotettava merkittävästi tulevaa 

monivuotista rahoituskehystä koskevien 

neuvottelujen yhteydessä. Seuraavissa 

kohdissa määriteltyihin ESR+:n eri 

toimintalohkoihin suunnattujen 

osuuksien on oltava oikeasuhteisia. 

Or. pt 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden kehitykseen, työllisyyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen tehtävien 

investointien on oltava keskeisellä sijalla EU:n monivuotisen suunnitelman yhteydessä. Liian 

vähäisten investointien ja säästötoimien vuoksi, joiden vaikutukset ovat viime vuosina olleet 

dramaattisia useissa jäsenvaltioissa, ehdotetut määrät ovat riittämättömiä. Tästä syystä 

näihin määriin ehdotetaan huomattavaa lisäystä. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Tarkistus  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jäsenvaltioiden on keskitettävä 

ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 

toimintalohkon määrärahat toimiin, joilla 

puututaan niiden kansallisissa 

uudistusohjelmissa, talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja 

SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 

ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 

hyväksytyissä maakohtaisissa 

suosituksissa havaittuihin haasteisiin, ja 

otettava huomioon Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarissa vahvistetut periaatteet 

ja oikeudet. 

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 

on edistettävä synergioita ja varmistettava 

ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 

johdonmukaisuus muiden unionin 

rahastojen, ohjelmien ja välineiden kanssa, 

kuten Erasmuksen, turvapaikka- ja 

maahanmuuttorahaston ja 

rakenneuudistusten tukiohjelman, 

mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 

tukiväline ja teknisen tuen väline, kanssa 

sekä valmistelu- että toteutusvaiheessa. 

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 

on optimoitava koordinointimekanismit, 

jotta vältetään päällekkäinen työ ja 

varmistetaan toteutuksesta vastaavien 

tahojen tiivis yhteistyö johdonmukaisten ja 

1.  Jäsenvaltioiden on keskitettävä 

ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 

toimintalohkon määrärahat toimiin, joilla 

puututaan niiden omissa monivuotisissa 

investointistrategioissa havaittuihin 

haasteisiin. 

 

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 

on edistettävä synergioita ja varmistettava 

ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 

johdonmukaisuus muiden unionin 

rahastojen, ohjelmien ja välineiden kanssa, 

kuten Erasmuksen, turvapaikka- ja 

maahanmuuttorahaston kanssa.  

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 

on optimoitava koordinointimekanismit, 

jotta vältetään päällekkäinen työ ja 

varmistetaan toteutuksesta vastaavien 

tahojen tiivis yhteistyö johdonmukaisten ja 

yhtenäisten tukitoimien tarjoamiseksi. 
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yhtenäisten tukitoimien tarjoamiseksi. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Tarkistus  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2.  Jäsenvaltioiden on kohdennettava 

ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 

toimintalohkon määrärahoista 

asianmukainen määrä toimiin, joilla 

puututaan niihin SEUT-sopimuksen 121 

artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 

kohdan mukaisesti hyväksytyissä 

maakohtaisissa suosituksissa ja 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson puitteissa havaittuihin 

haasteisiin, jotka kuuluvat 4 artiklassa 

vahvistettuun ESR+:n soveltamisalaan. 

Poistetaan. 

Or. pt 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0461/177 

Tarkistus  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.  Jäsenvaltioiden on kohdennettava 

ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 

toimintalohkon määrärahoista vähintään 25 

prosenttia 4 artiklan 1 kohdan vii–xi 

alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 

osallisuuden alan erityistavoitteisiin, 

mukaan lukien kolmansien maiden 

kansalaisten sosioekonomisen 

integroitumisen edistäminen. 

3.  Jäsenvaltioiden on kohdennettava 

ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 

toimintalohkon määrärahoista vähintään 25 

prosenttia 4 artiklan 1 kohdan vii–xi 

alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 

osallisuuden alan erityistavoitteisiin, 

mukaan lukien kolmansien maiden 

kansalaisten sosioekonomisen 

integroitumisen edistäminen. Niissä 

jäsenvaltioissa tai niillä alueilla, joissa 

köyhyys- ja työttömyystaso on yli unionin 

keskiarvon, yhteistyössä hallinnoitaviin 

varoihin olisi sovellettava vähintään 90 

prosentin yhteisrahoitusosuutta, mikä 

takaisi ESR+:n täytäntöönpanon siten, 

että voidaan investoida julkisiin 

palveluihin ja sosiaalisiin hankkeisiin, 

jotka takaavat kehityksen ja laajemman 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kyseisissä 

jäsenvaltioissa.  

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Tarkistus  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b)  lisätään 

terveydenhuoltojärjestelmien 

toimintamahdollisuuksia; 

b) lisätään julkisten 

terveydenhuoltojärjestelmien 

toimintamahdollisuuksia; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Tarkistus  179 

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

Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

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

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

iv)  kehitetään ja toteutetaan 

toimintatapoja, joilla vastataan 

terveydenhuoltojärjestelmien tuleviin 

haasteisiin; 

Poistetaan. 

Or. pt 

 

 


