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10.1.2019 A8-0461/163 

Alteração  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) A nível da União, a coordenação 

das políticas económicas ao abrigo do 

Semestre Europeu constitui o quadro para 

identificar prioridades nacionais em 

termos de reformas e acompanhar a sua 

execução. Por seu turno, os Estados-

Membros elaboram as suas próprias 

estratégias plurianuais de investimento, 

orientando-as para a concretização dessas 

prioridades de reforma. Essas estratégias 

devem ser apresentadas juntamente com 

os Programas Nacionais de Reforma 

anuais, como meio de definir e coordenar 

projetos de investimento prioritários a 

apoiar mediante financiamento nacional 

e/ou da União. Deverão igualmente 

contribuir para a utilização coerente dos 

fundos da União e otimizar o valor 

acrescentado do apoio financeiro a 

conceder, nomeadamente, pelos 

programas financiados pela União no 

âmbito do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, do Fundo de 

Coesão, do Fundo Social Europeu Mais, 

do Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas e do Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural, do Instrumento Europeu de 

Estabilização do Investimento e do Fundo 

InvestEU, se for caso disso. 

(2) Os fundos estruturais da UE, 

incluindo o FSE +, não devem ser sujeitos 

a qualquer tipo de condicionalidade 

política ou económica. Os mecanismos 

representam uma forma ilícita de 

controlar a despesa pública dos Estados-

Membros e constituem um ataque contra 

a liberdade e a independência das nações 

europeias. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/164 

Alteração  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) Atendendo à necessidade 

persistente de intensificar esforços 

consagrados à gestão dos fluxos 

migratórios em toda a União, e por forma 

a assegurar um apoio coerente, sólido e 

coerente à solidariedade e à partilha de 

responsabilidades, o FSE+ deve prestar 

apoios para promover a integração 

socioeconómica de nacionais de países 

terceiros em complemento das ações 

financiadas no âmbito do Fundo para o 

Asilo e a Migração. 

Suprimido 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/165 

Alteração  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) O âmbito das medidas de 

integração previstas pelo presente Fundo 

deve centrar-se nos cidadãos que residem 

legalmente num Estado-Membro. O FSE 

+ não deve, em caso algum, ser utilizado 

para promover, direta ou indiretamente, 

novos fluxos migratórios para a União. 

Or. en 

Justificação 

As medidas do FSE+ destinam-se a todos os cidadãos que residem legalmente na União, 

independentemente da sua nacionalidade e etnia. A discriminação positiva é um fator de 

«guetização» e de segregação contrário aos objetivos de inclusão social do FSE+. 
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10.1.2019 A8-0461/166 

Alteração  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) As condições estruturais 

específicas das zonas rurais, montanhosas 

e insulares requerem um compromisso 

claro e específico do FSE + quanto à 

promoção, em estreita cooperação com as 

autoridades nacionais, regionais e locais, 

do emprego, da formação e da 

competitividade dessas zonas e quanto à 

prevenção do seu despovoamento. 

Or. en 
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Alteração  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 
Texto da Comissão Alteração 

(26) A execução eficiente e eficaz das 

ações apoiadas pelo FSE+ assenta na boa 

governação e na parceria entre todos os 

agentes aos níveis territoriais pertinentes 

e os agentes socioeconómicos, em especial 

os parceiros sociais e as organizações da 

sociedade civil. É, por conseguinte, 

fundamental que os Estados-Membros 

encorajem a participação dos parceiros 

sociais e da sociedade civil na execução 
do FSE+ no âmbito da gestão partilhada. 

(26) A aplicação eficiente e eficaz dos 

objetivos do FSE + e o acesso aos seus 

recursos nos Estados-Membros ainda são 

problemáticos. É, por conseguinte, 

necessário assegurar elevados padrões de 

transparência e de responsabilização pelo 

FSE + e reduzir os encargos burocráticos 

que impedem as autoridades nacionais e 

as PME de aceder a este fundo, a fim de 

garantir o sucesso do apoio aos jovens e 

da luta contra o desemprego de longa 

duração. 

Or. en 
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Alteração  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

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 4 – n.º 1 – ponto viii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(viii) promover a integração 

socioeconómica de nacionais de países 

terceiros e de comunidades 

marginalizadas, tais como os ciganos, 

(viii) promover a integração 

socioeconómica dos cidadãos que residem 

legalmente na União; 

Or. en 

 


