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9.1.2019 A8-0461/174 

Grozījums Nr.  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Kopējais ESF+ īstenošanai 

atvēlētais finansējums laikposmā no 

2021. līdz 2027. gadam ir 

101 174 000 000 EUR pašreizējās cenās. 

1.  Kopējais ESF+ īstenošanai 

atvēlētais finansējums laikposmā no 

2021. līdz 2027. gadam ir *** pašreizējās 

cenās. 

NB: pašreiz notiekošajās sarunās par 

nākamo DFS būtu ievērojami jāpalielina 

prognozētās vērtības. ESF + dažādo 

komponentu finansējumam, kas izklāstīts 

turpmākajos punktos, vajadzētu būt 

samērīgam. 

Or. pt 

Pamatojums 

Ieguldījumiem attīstības, nodarbinātības un sociālās kohēzijas jomā dalībvalstīs jābūt ES 

ilgtermiņa stratēģijas galvenajai daļai. Ierosinātās summas nav pietiekamas, lai risinātu 

neseno situāciju saistībā ar nepietiekamiem ieguldījumiem un taupības politiku, kas dažu 

pēdējo gadu laikā ir smagi skārusi daudzas dalībvalstis. Tādēļ ierosinām būtiski palielināt šīs 

summas. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Grozījums Nr.  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Dalībvalstis ESF+ finanšu 

līdzekļus, ko īsteno, ievērojot dalītās 

pārvaldības principu, galvenokārt atvēl 

intervences pasākumiem, kas palīdzēs 

risināt problēmas, kuras noteiktas to 

dalībvalstu reformu programmās, Eiropas 

pusgadā un attiecīgajos konkrētai valstij 

paredzētajos ieteikumus, kas pieņemti 

saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un 

148. panta 4. punktu, un tās ņem vērā 

Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktās 

tiesības un principus. 

1.  Dalībvalstis ESF+ finanšu 

līdzekļus, ko īsteno, ievērojot dalītās 

pārvaldības principu, galvenokārt atvēl 

intervences pasākumiem, kas vērsti uz šo 

valsts daudzgadu ieguldījumu stratēģijās 

izklāstītajiem principiem un tiesībām. 

 

 

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 

Komisija sekmē sinerģiju un nodrošina 

koordināciju, papildināmību un 

saskaņotību starp ESF+ un citiem 

Savienības fondiem, programmām un 

instrumentiem, piemēram, Erasmus, 

Patvēruma un migrācijas fondu un 

Strukturālo reformu atbalsta programmu, 

tostarp reformu īstenošanas instrumentu 

un tehniskā atbalsta instrumentu, gan 

plānošanas, gan īstenošanas posmā.  

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 

Komisija sekmē sinerģiju un nodrošina 

koordināciju, papildināmību un 

saskaņotību starp ESF+ un citiem 

Savienības fondiem, programmām un 

instrumentiem, piemēram, Erasmus un 

Patvēruma un migrācijas fondu. 

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 

Komisija pilnveido koordinācijas 

mehānismus, lai izvairītos no darba 

dublēšanās, un nodrošina ciešu sadarbību 

starp tiem, kas ir atbildīgi par programmu 

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā 

Komisija pilnveido koordinācijas 

mehānismus, lai izvairītos no darba 

dublēšanās, un nodrošina ciešu sadarbību 

starp tiem, kas ir atbildīgi par programmu 
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īstenošanu, lai panāktu, ka atbalsta 

sniegšanas darbības ir saskaņotas un 

racionālas. 

īstenošanu, lai panāktu, ka atbalsta 

sniegšanas darbības ir saskaņotas un 

racionālas. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Grozījums Nr.  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Dalībvalstis piešķir pienācīgu 

summu no ESF+ finanšu līdzekļiem, kas 

tām atvēlēti, ievērojot dalītās pārvaldības 

principu, tādu problēmu risināšanai, kas 

apzinātas attiecīgajos konkrētai valstij 

paredzētajos ieteikumus, kas pieņemti 

saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un 

148. panta 4. punktu, un Eiropas 

pusgadā, uz ko attiecas ESF+ darbības 

joma, kā izklāstīts 4. pantā. 

svītrots 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Grozījums Nr.  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.  Dalībvalstis vismaz 25 % no ESF+ 

finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 

ievērojot dalītās pārvaldības principu, 

piešķir konkrētajiem mērķiem sociālās 

iekļautības politikas jomā, kas izklāstīti 4. 

panta 1. punkta vii) līdz xi) apakšpunktā, 

tostarp trešo valstu valstspiederīgo 

sociālekonomiskās integrācijas 

veicināšanai. 

3.  Dalībvalstis vismaz 25 % no ESF+ 

finanšu līdzekļiem, kas tām atvēlēti, 

ievērojot dalītās pārvaldības principu, 

piešķir konkrētajiem mērķiem sociālās 

iekļautības politikas jomā, kas izklāstīti 4. 

panta 1. punkta vii) līdz xi) apakšpunktā, 

tostarp trešo valstu valstspiederīgo 

sociālekonomiskās integrācijas 

veicināšanai. Dalībvalstīs vai reģionos, 

kur nabadzība un bezdarba līmenis 

pārsniedz Eiropas vidējo līmeni, dalītā 

pārvaldībā esošie līdzekļi būtu 

jālīdzfinansē vismaz 90 % apmērā, 

tādējādi nodrošinot, ka ESF + palīdz veikt 

ieguldījumus sabiedriskajos 

pakalpojumos un sociālās vērtības 

projektos, kas nodrošina attīstību un 

veicina sociālo kohēziju šajās dalībvalstīs. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Grozījums Nr.  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b)  stiprināt veselības sistēmas: (b) stiprināt valsts veselības 

aizsardzības sistēmas: 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Grozījums Nr.  179 

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

Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

26. pants – 2.b punkts – iv apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iv)  izstrādāt un īstenot tādas pieejas, 

kurās ņemti vērā turpmākie veselības 

sistēmām risināmie izaicinājumi; 

svītrots 

Or. pt 

 

 


