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9.1.2019 A8-0461/174 

Pozmeňujúci návrh  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ na 

roky 2021 – 2027 je 101 219 000 000 EUR v 

bežných cenách. 

1.  Celkové finančné krytie pre ESF+ 

na roky 2021 – 2027 je *** EUR v 

bežných cenách. 

POZNÁMKA: predpokladané hodnoty by 

sa v rámci prebiehajúcich rokovaní o 

budúcom VFR mali podstatne zvýšiť. 

Krytie by pre rôzne oblasti ESF + 

stanovené v nasledujúcich odsekoch malo 

byť proporcionálne. 

Or. pt 

Odôvodnenie 

Investície do rozvoja, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti v členských štátoch by mali byť v 

rámci viacročného plánu EÚ kľúčové. Vzhľadom na nedostatočné investície a úsporné 

politiky, ktorých vplyv v posledných rokoch bol vo viacerých členských štátoch dramatický, sú 

navrhované údaje nedostatočné. Preto sa navrhuje podstatné zvýšenie týchto súm. 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0461/175 

Pozmeňujúci návrh  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  Členské štáty zameriavajú zdroje 

ESF+ so zdieľaným riadením na 

intervencie, ktorými sa riešia výzvy 

identifikované v ich národnom programe 

reforiem, v rámci európskeho semestra, 

ako aj v odporúčaniach pre jednotlivé 

krajiny prijatých v súlade s článkom 121 

ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, 

a v rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a 

práva stanovené v Európskom pilieri 

sociálnych práv. 

Členské štáty a prípadne Komisia 

podporujú synergiu a zabezpečujú 

koordináciu, komplementaritu a 

koherentnosť medzi ESF+ a inými fondmi, 

programami a nástrojmi Únie, ako je 

Erasmus, Fond pre azyl a migráciu a 

program na podporu reforiem vrátane 

nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 

technickej podpory, a to tak vo fáze 

plánovania, ako aj počas implementácie. 

Členské štáty a prípadne Komisia 

optimalizujú mechanizmy koordinácie s 

cieľom zabrániť duplikácii úsilia a 

zabezpečiť úzku spoluprácu medzi 

subjektmi zodpovednými za implementáciu 

v záujme zabezpečenia ucelených a 

racionalizovaných podporných akcií. 

1.  Členské štáty zameriavajú zdroje 

ESF+ so zdieľaným riadením na 

intervencie, ktorými sa riešia výzvy 

identifikované v ich vlastných viacročných 

investičných stratégiách. 

 

Členské štáty a prípadne Komisia 

podporujú synergiu a zabezpečujú 

koordináciu, komplementaritu a 

koherentnosť medzi ESF+ a inými fondmi, 

programami a nástrojmi Únie, ako je 

Erasmus, Fond pre azyl a migráciu.  

Členské štáty a prípadne Komisia 

optimalizujú mechanizmy koordinácie s 

cieľom zabrániť duplikácii úsilia a 

zabezpečiť úzku spoluprácu medzi 

subjektmi zodpovednými za implementáciu 

v záujme zabezpečenia ucelených a 

racionalizovaných podporných akcií. 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Pozmeňujúci návrh  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2.  Členské štáty pridelia primeranú 

časť svojich zdrojov z ESF+ 

podliehajúcich zdieľanému riadeniu na 

riešenie výziev, ktoré boli identifikované 

v príslušných odporúčaniach pre 

jednotlivé krajiny prijatých v súlade 

s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článku 148 

ods. 4 ZFEÚ a v rámci európskeho 

semestra a ktoré spadajú do rozsahu 

pôsobnosti ESF+ vymedzeného v článku 

4. 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Pozmeňujúci návrh  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3.  Členské štáty pridelia najmenej 25 

% svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich 

zdieľanému riadeniu na špecifické ciele v 

oblasti politiky sociálneho začlenenia 

stanovené v článku 4 ods. 1 písm. vii) až x) 

vrátane podpory sociálno-ekonomickej 

integrácie štátnych príslušníkov tretích 

krajín. 

3.  Členské štáty pridelia najmenej 

25 % svojich zdrojov z ESF+ 

podliehajúcich zdieľanému riadeniu na 

špecifické ciele v oblasti politiky 

sociálneho začlenenia stanovené v článku 4 

ods. 1 písm. vii) až xi) vrátane podpory 

sociálno-ekonomickej integrácie štátnych 

príslušníkov tretích krajín. V prípade 

členských štátov alebo regiónov s mierami 

chudoby a nezamestnanosti, ktoré 

presahujú európsky priemer, by sa na 

spoločné fondy mala vzťahovať miera 

spolufinancovania vo výške najmenej 

90 %, čím sa zabezpečí vykonávanie ESF 

+, a to umožní investície do verejných 

služieb a sociálnych projektov, ktoré 

zaručujú rozvoj a väčšiu sociálnu 

súdržnosť v týchto členských štátoch. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Pozmeňujúci návrh  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b)  posilňovanie systémov zdravotnej 

starostlivosti 

b) posilňovanie verejných systémov 

zdravotnej starostlivosti 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Pozmeňujúci návrh  179 

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

Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iv)  rozvoj a zavádzanie prístupov na 

riešenie budúcich výziev týkajúcich sa 

systémov zdravotnej starostlivosti 

vypúšťa sa 

Or. pt 

 

 


