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9.1.2019 A8-0461/174 

Ändringsförslag  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.  Den totala finansieringsramen för 

ESF+ för perioden 2021–2027 ska vara 

101 174 000 000 euro i löpande priser. 

1.  Den totala finansieringsramen för 

ESF+ för perioden 2021–2027 ska vara 

*** euro i löpande priser. 

OBS: de planerade summorna bör ökas 

avsevärt i de pågående förhandlingarna 

om den framtida fleråriga budgetramen. 

De anslag för de olika delarna av ESF+ 

som fastställs i följande punkter bör vara 

proportionerliga. 

Or. pt 

Motivering 

Investeringar i utveckling, sysselsättning och social sammanhållning i medlemsstaterna måste 

vara en central del av EU:s flerårsplanering. Om man tänker på bristen på investeringar och 

åtstramningspolitiken, vars inverkan de senaste åren i många medlemsstater varit dramatisk, 

är de belopp som föreslagits otillräckliga. Det föreslås därför att dessa siffror avsevärt ska 

höjas. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Ändringsförslag  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.  Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-

medlen inom ramen för delad förvaltning 

på de åtgärder som tar itu med de 

utmaningar som fastställs i deras 

nationella reformprogram, i den 

europeiska planeringsterminen samt i de 

relevanta landsspecifika 

rekommendationer som antagits i enlighet 

med artiklarna 121.2 och 148.4 i EUF-

fördraget samt ta hänsyn till de principer 

och rättigheter som fastställs i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

1.  Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-

medlen inom ramen för delad förvaltning 

på de åtgärder som tar itu med de 

utmaningar som fastställs i deras egna 

fleråriga investeringsstrategier. 

 

 

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 

kommissionen, ska främja synergieffekter 

och säkerställa samordning, 

komplementaritet och samstämmighet 

mellan ESF+ och unionens övriga fonder, 

program och instrument, såsom Erasmus, 

asyl- och migrationsfonden och 

stödprogrammet för strukturreformer, 

inbegripet reformverktyget och 

instrumentet för tekniskt stöd, både vid 

planeringen och under genomförandet.  

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 

kommissionen, ska främja synergieffekter 

och säkerställa samordning, 

komplementaritet och samstämmighet 

mellan ESF+ och unionens övriga fonder, 

program och instrument, såsom Erasmus 

och asyl- och migrationsfonden.  

 

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 

kommissionen, ska optimera användningen 

av samordningssystem för att undvika 

dubbelarbete och säkerställa ett nära 

samarbete mellan dem som ansvarar för 

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 

kommissionen, ska optimera användningen 

av samordningssystem för att undvika 

dubbelarbete och säkerställa ett nära 

samarbete mellan dem som ansvarar för 
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genomförandet, så att stödinsatserna blir 

samstämmiga och enhetliga. 

genomförandet, så att stödinsatserna blir 

samstämmiga och enhetliga. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Ändringsförslag  176 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.  Medlemsstaterna ska avsätta en 

lämplig andel av sina ESF+-medel inom 

ramen för delad förvaltning till de 

utmaningar som fastställs i de 

landsspecifika rekommendationer som 

antagits i enlighet med artiklarna 121.2 

och 148.4 i EUF-fördraget och i den 

europeiska planeringsterminen och som 

ligger inom tillämpningsområdet för 

ESF+ såsom fastställs i artikel 4. 

utgår 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Ändringsförslag  177 

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

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.  Medlemsstaterna ska avsätta minst 

25 % av sina ESF+-medel inom ramen för 

delad förvaltning till de särskilda mål för 

politikområdet social inkludering som 

anges i artikel 4.1 vii–xi, inbegripet 

främjande av den socioekonomiska 

integreringen av tredjelandsmedborgare. 

3.  Medlemsstaterna ska avsätta minst 

25 % av sina ESF+-medel inom ramen för 

delad förvaltning till de särskilda mål för 

politikområdet social inkludering som 

anges i artikel 4.1 vii–xi, inbegripet 

främjande av den socioekonomiska 

integreringen av tredjelandsmedborgare. 

När det gäller medlemsstater eller 

regioner där fattigdomen och 

arbetslösheten ligger över det europeiska 

genomsnittet, bör medlen under delad 

förvaltning samfinansieras upp till minst 

90 %, så att man säkerställer ett 

genomförande av ESF + som gör det 

möjligt att investera i offentliga tjänster 

och sociala projekt som garanterar 

utveckling och större social 

sammanhållning i dessa medlemsstater. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Ändringsförslag  178 

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

Maurel, Patrick Le Hyaric 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b)  Stärka hälso- och 

sjukvårdssystemen. 

b) Stärka de offentliga hälso- och 

sjukvårdssystemen. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Ändringsförslag  179 

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

Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iv 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv)  Utveckla och genomföra strategier 

för att hantera kommande utmaningar 

när det gäller hälso- och 

sjukvårdssystemen. 

utgår 

Or. pt 

 

 


