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10.1.2019 A8-0461/163 

Pozměňovací návrh  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 

určování priorit reforem jednotlivých 

států a sledování jejich provádění 

evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. Členské státy 

vypracovávají na podporu uvedených 

priorit reforem své vlastní vnitrostátní 

víceleté investiční strategie. Uvedené 

strategie by měly být předkládány 

souběžně s každoročními národními 

programy reforem jakožto prostředek, jak 

vymezit a koordinovat prioritní projekty 

pro investice, jež mají být podpořeny 

vnitrostátními finančními prostředky 

a/nebo prostředky Unie. Měly by rovněž 

sloužit k využívání finančních prostředků 

Unie soudržným způsobem a k 

maximalizaci přidané hodnoty finanční 

podpory, která bude poskytnuta zejména 

z programů podporovaných Unií v rámci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Fondu soudržnosti, Evropského 

sociálního fondu plus, Evropského 

námořního a rybářského fondu 

a Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova a, v příslušných případech, 

evropské funkce investiční stabilizace 

a fondu InvestEU. 

(2) Strukturální fondy EU včetně 

ESF+ by neměly být předmětem žádné 

politické nebo hospodářské podmíněnosti. 

Tyto mechanismy představují nezákonný 

způsob kontroly veřejných výdajů 

členských států a jsou útokem proti 

svobodě a nezávislosti evropských národů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) S ohledem na trvalou potřebu 

posílit úsilí v oblasti řešení řízení 

migračních toků v Unii jako celku a s 

cílem zajistit soudržnou, silnou 

a důslednou podporu pro solidaritu a 

sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 

podporu socioekonomické integraci 

státních příslušníků třetích zemí, která by 

doplňovala akce financované z Azylového 

a migračního fondu. 

vypouští se 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/165 

Pozměňovací návrh  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Rozsah integračních opatření 

stanovených tímto fondem by se měl 

zaměřit na občany, kteří oprávněně 

pobývají v členském státě. Fond ESF+ by 

neměl být v žádném případě využíván k 

přímému či nepřímému pobízení k novým 

migračním tokům do Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Opatření přijímaná v rámci fondu ESF+ jsou určena všem občanům s legálním místem 

pobytu v Unii bez ohledu na jejich státní příslušnost a etnický původ. Pozitivní diskriminace je 

jedním z faktorů uzavírání do ghett a segregace, jež jsou v rozporu se záměry fondu ESF+ v 

oblasti sociálního začlenění. 
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Pozměňovací návrh  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Zvláštní strukturální podmínky ve 

venkovských, horských a ostrovních 

oblastech vyžadují cílený a konkrétní 

závazek ESF+ na podporu zaměstnanosti, 

odborné přípravy a konkurenceschopnosti 

v úzké spolupráci s vnitrostátními, 

regionálními a místními orgány v těchto 

oblastech, aby se předešlo jejich 

vylidňování. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Efektivní a účinné provádění 

činností podporovaných fondem ESF+ 

závisí na řádné správě a partnerství mezi 

všemi subjekty příslušných územních 

úrovní a sociálně-ekonomickými subjekty, 

zejména sociálními partnery a občanskou 

společností. Je proto nezbytné, aby členské 

státy při provádění ESF+ v rámci 

sdíleného řízení podporovaly účast 

sociálních partnerů a občanské 

společnosti. 

(26) Efektivní a účinné provádění cílů 

ESF+ a přístup k jeho zdrojům v 

členských státech jsou stále obtížné. Za 

účelem úspěšné podpory mladých lidí a 

boje proti dlouhodobé nezaměstnanosti je 

proto nezbytné zajistit vysoké standardy 

transparentnosti a odpovědnosti pro ESF+ 

a snížit byrokratickou zátěž, která brání 

vnitrostátním orgánům a malým a 

středním podnikům v přístupu k tomuto 

fondu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Evropský sociální fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. viii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

viii) podporovat sociálně-ekonomickou 

integraci státních příslušníků třetích zemí 

a marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové; 

viii) podporovat sociálně-ekonomickou 

integraci občanů s legálním místem 

pobytu v Evropské unii; 

Or. en 

 


