
 

AM\P8_AMA(2018)0461(174-179)_PT.docx  PE631.631v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

9.1.2019 A8-0461/174 

Alteração  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A dotação financeira total do FSE+ 

para o período de 2021-2027 é de 101 174 

000 000 EUR a preços correntes. 

1.  A dotação financeira total do FSE+ 

para o período de 2021-2027 é de *** EUR 

a preços correntes 

NOTA: os valores previstos devem ser 

substancialmente aumentados, no quadro 

das negociações em curso sobre o futuro 

QFP. As parcelas para as diferentes 

vertentes do FSE+ definidas nos 

parágrafos seguintes deverao ser 

proporcionais. 

Or. pt 

Justificação 

O investimento no desenvolvimento, emprego e coesao social dos Estados-Membros deve ser 

central no quadro do plano plurianual da UE. Face ao subinvestimento e as políticas de 

austeridade – cujos impactos, nos últimos anos, em diversos Estados-Membros, foi dramático 

– os valores propostos são insuficientes. Propõe-se, assim, que se reforcem substancialmente 

estes valores. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Alteração  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  Os Estados-Membros devem 

concentrar os recursos do FSE+ em regime 

de gestão partilhada em intervenções que 

deem resposta aos desafios identificados 

nos respetivos programas nacionais de 

reformas, no Semestre Europeu e nas 

recomendações específicas por país 

adotadas em conformidade com o artigo 

121.º, n.º 2, e o artigo 148.º, n.º 4, do 

TFUE, tendo em conta os princípios e os 

direitos estabelecidos no Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais. 

Os Estados-Membros e, se for caso disso, a 

Comissão devem promover sinergias e 

assegurar a coordenação, a 

complementaridade e a coerência entre o 

FSE+ e outros fundos, programas e 

instrumentos da União, tais como o 

programa Erasmus, o Fundo para o Asilo e 

a Migração e o Programa de Apoio às 

Reformas, incluindo o instrumento de 

execução dessas mesmas reformas e o 

instrumento de assistência técnica, tanto 

na fase de planeamento como durante a 

execução. Os Estados-Membros e, se for 

caso disso, a Comissão devem otimizar os 

mecanismos de coordenação para evitar a 

duplicação de esforços e assegurar uma 

estreita cooperação entre os responsáveis 

1.  Os Estados-Membros devem 

concentrar os recursos do FSE+ em regime 

de gestão partilhada em intervenções que 

deem resposta aos desafios identificados 

nas suas próprias estratégias plurianuais 

de investimento. 
 

Os Estados-Membros e, se for caso disso, a 

Comissão devem promover sinergias e 

assegurar a coordenação, a 

complementaridade e a coerência entre o 

FSE+ e outros fundos, programas e 

instrumentos da União, tais como o 

programa Erasmus, o Fundo para o Asilo e 

a Migração.  

Os Estados-Membros e, se for caso disso, a 

Comissão devem otimizar os mecanismos 

de coordenação para evitar a duplicação de 

esforços e assegurar uma estreita 

cooperação entre os responsáveis pela 

execução a ações de apoio coerentes e 

racionalizadas. 
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pela execução a ações de apoio coerentes e 

racionalizadas. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Alteração  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2.  Os Estados-Membros devem afetar 

um montante adequado dos respetivos 

recursos do FSE+ em regime de gestão 

partilhada para dar resposta aos desafios 

identificados nas recomendações 

específicas por país adotadas em 

conformidade com o artigo 121.º, n.º 2, e 

o artigo 148.º, n.º 4, do TFUE, e no 

Semestre Europeu, nas áreas que se 

enquadram no âmbito do FSE+ 

enumeradas no artigo 4.º. 

Suprimido 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Alteração  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3.  Os Estados-Membros devem 

reservar, pelo menos, 25 % dos respetivos 

recursos do FSE+ em regime de gestão 

partilhada para a concretização dos 

objetivos específicos da política de 

inclusão social enunciados no artigo 4.º, n.º 

1, alíneas vii) a xi), inclusive a promoção 

da integração socioeconómica de nacionais 

de países terceiros. 

3.  Os Estados-Membros devem 

reservar, pelo menos, 25 % dos respetivos 

recursos do FSE+ em regime de gestão 

partilhada para a concretização dos 

objetivos específicos da política de 

inclusão social enunciados no artigo 4.º, 

n.º 1, alíneas vii) a xi), inclusive a 

promoção da integração socioeconómica 

de nacionais de países terceiros. No caso 

dos Estados-Membros ou regiões com 

níveis de pobreza e desemprego acima da 

média europeia, os fundos geridos de 

forma partilhada deverão ficar sujeitos a 

uma taxa de cofinanciamento nunca 

inferior a 90%, garantindo uma execução 

do FSE+ que permita um investimento em 

serviços públicos e projetos sociais que 

garantam o desenvolvimento e uma maior 

coesão social nesses Estados-Membros. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Alteração  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b)  Capacitar os sistemas de saúde: b) Capacitar os sistemas públicos de 

saúde: 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Alteração  179 

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

Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) – ponto iv) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

iv)  desenvolver e implementar 

estratégias que respondam aos futuros 

desafios para os sistemas de saúde; 

Suprimido 

Or. pt 

 

 


