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9.1.2019 A8-0461/174 

Predlog spremembe  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Skupna finančna sredstva za ESS+ 

za obdobje 2021–2027 znašajo 

101 174 000 000 EUR v tekočih cenah. 

1.  Skupna finančna sredstva za ESS+ 

za obdobje 2021–2027 znašajo *** v 

tekočih cenah. 

Pripomba: Pri tekočih pogajanjih o 

prihodnjem večletnem finančnem načrtu 

bi bilo treba načrtovane vrednosti bistveno 

zvišati. Sredstva za različne komponente 

ESS+, ki so določena v naslednjih 

odstavkih, bi morala biti sorazmerna. 

Or. pt 

Obrazložitev 

Naložbe v razvoj, zaposlovanje in socialno kohezijo v državah članicah morajo biti v središču 

dolgoročne strategije EU. Predlagani zneski ne zadostujejo za izboljšanje nedavnega 

pomanjkanja naložb in varčevalnih politik, ki so v preteklih letih terjali svoj davek v številnih 

državah članicah. Zato predlagamo bistveno povečanje teh zneskov. 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0461/175 

Predlog spremembe  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Države članice sredstva ESS+ v 

okviru deljenega upravljanja osredotočajo 

na ukrepe, ki obravnavajo izzive, 

opredeljene v njihovih nacionalnih 

programih reform, v okviru evropskega 

semestra in v zadevnih priporočilih za 

posamezne države, sprejetih v skladu s 

členoma 121(2) in 148(4) PDEU, ter 

upoštevajo načela in pravice evropskega 

stebra socialnih pravic. 

1.  Države članice sredstva ESS+ v 

okviru deljenega upravljanja osredotočajo 

na ukrepe, ki obravnavajo načela in pravice 

iz njihovih lastnih večletnih naložbenih 

strategij. 

 

 

Države članice in po potrebi Komisija 

spodbujajo sinergije in zagotavljajo 

usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost 

med ESS+ in drugimi skladi, programi in 

instrumenti Unije, kot so Erasmus, Sklad 

za azil in migracije in program za podporo 

reformam, vključno z orodjem za 

izvajanje reform in instrumentom za 

tehnično podporo, in sicer tako v fazi 

načrtovanja kot med izvajanjem.  

Države članice in po potrebi Komisija 

spodbujajo sinergije in zagotavljajo 

usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost 

med ESS+ in drugimi skladi, programi in 

instrumenti Unije, kot sta Erasmus in 

Sklad za azil in migracije. 

Države članice in po potrebi Komisija 

izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da 

se prepreči podvajanje prizadevanj, in 

zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, 

pristojnimi za izvajanje, da se dosežejo 

usklajeni in racionalizirani podporni 

ukrepi. 

Države članice in po potrebi Komisija 

izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da 

se prepreči podvajanje prizadevanj, in 

zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi, 

pristojnimi za izvajanje, da se dosežejo 

usklajeni in racionalizirani podporni 

ukrepi. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Predlog spremembe  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Države članice dodelijo ustrezen 

znesek svojih sredstev ESS+ v okviru 

deljenega upravljanja za obravnavanje 

izzivov, opredeljenih v zadevnih 

priporočilih za posamezne države, 

sprejetih v skladu s členoma 121(2) in 

148(4) PDEU, in v okviru evropskega 

semestra ter ki spadajo na področje 

uporabe ESS+ v skladu s členom 4. 

črtano 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Predlog spremembe  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.  Države članice dodelijo vsaj 25 % 

svojih sredstev ESS+ v okviru deljenega 

upravljanja za specifične cilje za področje 

politike socialnega vključevanja iz 

člena 4(1)(vii) do (xi), vključno s 

spodbujanjem socialno-ekonomskega 

vključevanja državljanov tretjih držav. 

3.  Države članice dodelijo vsaj 25 % 

svojih sredstev ESS+ v okviru deljenega 

upravljanja za specifične cilje za področje 

politike socialnega vključevanja iz 

člena 4(1)(vii) do (xi), vključno s 

spodbujanjem socialno-ekonomskega 

vključevanja državljanov tretjih držav. V 

državah članicah ali regijah, kjer so ravni 

revščine in brezposelnosti višje od 

evropskega povprečja, bi morala za 

sredstva v okviru deljenega upravljanja 

veljati vsaj 90-odstotna raven 

sofinanciranja, da bi ESS+ omogočal 

naložbe v javne storitve in socialne 

projekte, ki zagotavljajo razvoj in 

spodbujajo socialno kohezijo v teh 

državah članicah. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Predlog spremembe  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b)  krepiti vlogo zdravstvenih 

sistemov; 

(b) krepiti vlogo javnih zdravstvenih 

sistemov; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Predlog spremembe  179 

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

Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

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

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2(b) – točka iv 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iv)  razvijati in izvajati pristope za 

odzivanje na prihodnje izzive zdravstvenih 

sistemov; 

črtano 

Or. pt 

 

 


