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9.1.2019 A8-0461/174 

Amendement  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  De totale financiële middelen voor 

het ESF+ voor de periode 2021-2027 

bedragen 101 174 000 000 EUR in lopende 

prijzen. 

1.  De totale financiële middelen voor 

het ESF+ voor de periode 2021-2027 

bedragen *** EUR in lopende prijzen. 

OPMERKING: De voorziene middelen 

moeten substantieel worden verhoogd in 

het kader van de lopende 

onderhandelingen over het toekomstige 

MFK. De bedragen voor de verschillende 

onderdelen van het ESF+ die in de 

volgende alinea’s worden vastgesteld 

moeten evenredig zijn. 

Or. pt 

Motivering 

De investeringen in de ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale cohesie van de lidstaten 

moeten centraal staan in de meerjarige planning van de EU. Door de onderinvesteringen en 

het bezuinigingsbeleid – waarvan de gevolgen in verschillende lidstaten de afgelopen jaren 

dramatisch zijn geweest – zijn de voorgestelde bedragen ontoereikend. Derhalve wordt 

voorgesteld deze bedragen substantieel te verhogen. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Amendement  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  De lidstaten gebruiken de ESF+-

middelen onder gedeeld beheer vooral voor 

maatregelen met betrekking tot de 

uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 

nationale hervormingsprogramma's, het 

Europees Semester en de overeenkomstig 

artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, 

lid 4, VWEU aangenomen relevante 

landspecifieke aanbevelingen, en ze 

houden rekening met de in de Europese 

pijler van sociale rechten vastgestelde 

beginselen en rechten. 

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 

bevorderen de lidstaten en – in 

voorkomend geval – de Commissie 

synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 

complementariteit en samenhang tussen het 

ESF+ en andere fondsen, programma's en 

instrumenten van de Unie, zoals Erasmus, 

het Fonds voor asiel en migratie en het 

steunprogramma voor hervormingen – 

met inbegrip van het 

hervormingsinstrument en het instrument 

voor technische ondersteuning. De 

lidstaten en – in voorkomend geval – de 

Commissie optimaliseren de 

coördinatiemechanismen om dubbel werk 

te voorkomen en zorgen voor nauwe 

samenwerking tussen de voor de uitvoering 

1.  De lidstaten gebruiken de ESF+-

middelen onder gedeeld beheer vooral voor 

maatregelen met betrekking tot de 

uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 

eigen meerjarige investeringsplannen. 

 

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 

bevorderen de lidstaten en – in 

voorkomend geval – de Commissie 

synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 

complementariteit en samenhang tussen het 

ESF+ en andere fondsen, programma's en 

instrumenten van de Unie, zoals Erasmus 

en het Fonds voor asiel en migratie.  

De lidstaten en – in voorkomend geval – de 

Commissie optimaliseren de 

coördinatiemechanismen om dubbel werk 

te voorkomen en zorgen voor nauwe 

samenwerking tussen de voor de uitvoering 

verantwoordelijken met het oog op 

coherente en gestroomlijnde 

steunmaatregelen. 
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verantwoordelijken met het oog op 

coherente en gestroomlijnde 

steunmaatregelen. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Amendement  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  De lidstaten wijzen een gepast 

bedrag van hun ESF+-middelen onder 

gedeeld beheer toe om de uitdagingen aan 

te gaan die zijn vastgesteld in de 

overeenkomstig artikel 121, lid 2, VWEU 

en artikel 148, lid 4, VWEU aangenomen 

relevante landspecifieke aanbevelingen en 

in het Europees Semester binnen de 

werkingssfeer van het ESF+, zoals 

vastgesteld in artikel 4. 

Schrappen 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Amendement  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  De lidstaten wijzen ten minste 25 % 

van hun ESF+-middelen onder gedeeld 

beheer toe voor de in artikel 4, lid 1, onder 

vii) tot en met xi), vastgestelde specifieke 

doelstellingen voor het beleidsgebied 

sociale inclusie, met inbegrip van de 

bevordering van de sociaaleconomische 

integratie van onderdanen van derde 

landen. 

3.  De lidstaten wijzen ten minste 25 % 

van hun ESF+-middelen onder gedeeld 

beheer toe voor de in artikel 4, lid 1, onder 

vii) tot en met xi), vastgestelde specifieke 

doelstellingen voor het beleidsgebied 

sociale inclusie, met inbegrip van de 

bevordering van de sociaaleconomische 

integratie van onderdanen van derde 

landen. In lidstaten of regio’s met 

armoede- en werkloosheidsniveaus boven 

het Europese gemiddelde moeten de 

middelen onder gedeeld beheer 

onderworpen blijven aan een 

medefinancieringspercentage van ten 

minste 90 % zodat de uitvoering van het 

ESF+ garandeert dat er geïnvesteerd kan 

worden in publieke diensten en sociale 

projecten die waarborgen dat deze 

lidstaten zich ontwikkelen en dat de 

sociale cohesie er toeneemt. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Amendement  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b)  de gezondheidsstelsels verbeteren b) de publieke gezondheidsstelsels 

verbeteren 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Amendement  179 

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

Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iv 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv)  methoden ontwikkelen en toepassen 

die op toekomstige uitdagingen voor de 

gezondheidsstelsels kunnen inspelen 

Schrappen 

Or. pt 

 

 


