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9.1.2019 A8-0461/174 

Pakeitimas 174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  2021–2027 m. ESF+ bendras 

finansinis paketas yra 

101 174 000 000 EUR dabartinėmis 

kainomis. 

1.  2021–2027 m. ESF+ bendras 

finansinis paketas yra *** dabartinėmis 

kainomis. 

Pastaba. Numatomos sumos turėtų būti 

gerokai padidintos vykstančiose derybose 

dėl būsimos DFP. Tolesnėse dalyse 

nurodyti įvairioms ESF+ dalims skirti 

finansiniai paketai turėtų būti 

proporcingi. 

Or. pt 

Pagrindimas 

Investicijos į vystymąsi, užimtumą ir socialinę sanglaudą valstybėse narėse turi būti 

pagrindinė ES ilgalaikės strategijos dalis. Siūlomų sumų nepakanka, kad būtų galima ištaisyti 

susidariusią situaciją dėl per mažo investavimo ir griežto taupymo politikos, dėl kurių 

pastaraisiais metais daug valstybių narių patyrė didelę žalą. Todėl siūlome gerokai padidinti 

šias sumas. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Pakeitimas 175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Valstybės narės sutelkia ESF+ 

išteklius, kuriems taikomas pasidalijamasis 

valdymas, intervencinėms priemonėms, 

kuriomis sprendžiami uždaviniai, nustatyti 

jų nacionalinėse reformų programose, 

Europos semestre ir atitinkamose 

konkrečiai šaliai skirtose 

rekomendacijose, priimtose pagal SESV 

121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 

dalį, ir atsižvelgia į Europos socialinių 

teisių ramstyje nustatytus principus ir 

teises. 

1.  Valstybės narės sutelkia ESF+ 

išteklius, kuriems taikomas pasidalijamasis 

valdymas, intervencinėms priemonėms, 

kuriomis sprendžiami uždaviniai, nustatyti 

jų daugiametėse investavimo strategijose. 

 

 

Valstybės narės ir, kai tinkama, Komisija 

tiek planavimo, tiek įgyvendinimo etapu 

vykdydamos veiklą, susijusią su ESF+ ir 

kitais Sąjungos fondais, programomis ir 

priemonėmis, kaip antai „Erasmus“, 

Prieglobsčio ir migracijos fondu ir reformų 

rėmimo programa, įskaitant reformų 

įgyvendinimo priemonę ir techninės 

paramos priemonę, siekia sinergijos ir 

užtikrina koordinavimą, papildomumą ir 

nuoseklumą.  

Valstybės narės ir, kai tinkama, Komisija 

vykdydamos veiklą, susijusią su ESF+ ir 

kitais Sąjungos fondais, programomis ir 

priemonėmis, kaip antai „Erasmus“ ir 

Prieglobsčio ir migracijos fondu, siekia 

sinergijos ir užtikrina koordinavimą, 

papildomumą ir nuoseklumą. 

Valstybės narės ir, kai tinkama, Komisija, 

siekdamos išvengti pastangų dubliavimo ir 

užtikrinti už įgyvendinimą atsakingų 

subjektų glaudų bendradarbiavimą, 

optimizuoja koordinavimo mechanizmus, 

Valstybės narės ir, kai tinkama, Komisija, 

siekdamos išvengti pastangų dubliavimo ir 

užtikrinti už įgyvendinimą atsakingų 

subjektų glaudų bendradarbiavimą, 

optimizuoja koordinavimo mechanizmus, 
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kad paramos veiksmai būtų nuoseklūs ir 

sklandūs. 

kad paramos veiksmai būtų nuoseklūs ir 

sklandūs. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Pakeitimas 176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2.  Valstybės narės skiria atitinkamą 

ESF+ išteklių, kuriems taikomas 

pasidalijamasis valdymas, sumą 

atitinkamose konkrečiai šaliai skirtose 

rekomendacijose, priimtose pagal SESV 

121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 

dalį, ir Europos semestre nustatytiems 

uždaviniams, patenkantiems į ESF+ 

aprėptį, spręsti, kaip nustatyta 4 

straipsnyje. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Pakeitimas 177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3.  Valstybės narės skiria ne mažiau 

nei 25 proc. savo ESF+ išteklių, kuriems 

taikomas pasidalijamasis valdymas, 4 

straipsnio 1 dalies vii–xi punktuose 

nustatytiems konkretiems socialinės 

įtraukties politikos srities tikslams, 

įskaitant trečiųjų valstybių piliečių 

socialinės ir ekonominės integracijos 

skatinimą. 

3.  Valstybės narės skiria ne mažiau 

nei 25 proc. savo ESF+ išteklių, kuriems 

taikomas pasidalijamasis valdymas, 4 

straipsnio 1 dalies vii–xi punktuose 

nustatytiems konkretiems socialinės 

įtraukties politikos srities tikslams, 

įskaitant trečiųjų valstybių piliečių 

socialinės ir ekonominės integracijos 

skatinimą. Valstybėse narėse ar 

regionuose, kuriuose skurdo ir nedarbo 

lygis viršija Europos vidurkį, fondų, 

kuriems taikomas pasidalijamasis 

valdymas, bendro ES finansavimo dalis 

turėtų siekti ne mažiau kaip 90 proc., taip 

užtikrinant, kad ESF+ padėtų investuoti į 

viešąsias paslaugas ir socialinę vertę 

turinčius projektus, kuriais būtų 

užtikrinamas vystymasis ir didesnė 

socialinė sanglauda tose valstybėse 

narėse. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Pakeitimas 178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b)  suteikti galių sveikatos sistemoms: b) suteikti galių valstybinėms 

sveikatos sistemoms: 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Pakeitimas 179 

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

Maurel 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iv)  kurti ir įgyvendinti metodus, kuriais 

reaguojama į būsimus sveikatos sistemos 

uždavinius; 

Išbraukta. 

Or. pt 

 

 


