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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

10.1.2019 A8-0461/163 

Pozmeňujúci návrh  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík ako rámec na identifikáciu 

národných reformných priorít a 

monitorovanie ich vykonávania. Členské 

štáty si na podporu týchto reformných 

priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 

viacročné investičné stratégie. Uvedené 

stratégie by sa mali predložiť spolu s 

národnými programami reforiem a mali 

by slúžiť na načrtnutie a koordináciu 

prioritných investičných projektov, na 

ktoré sa má poskytnúť podpora 

z národných finančných prostriedkov 

alebo finančných prostriedkov Únie. 

Zároveň by sa ich prostredníctvom malo 

zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 

Únie využívali koherentným spôsobom a 

aby sa maximalizovala pridaná hodnota 

finančnej podpory, ktorá sa má získať 

najmä z programov financovaných Úniou 

v rámci Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho 

sociálneho fondu plus, Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu, 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja 

stabilizácie investícií a prípadne fondu 

InvestEU. 

(2) Štrukturálne fondy EÚ vrátane 

ESF+ by nemali podliehať žiadnej forme 

politickej alebo hospodárskej 

podmienenosti. Tieto mechanizmy 

predstavujú nezákonný spôsob kontroly 

verejných výdavkov členských štátov a sú 

útokom proti slobode a nezávislosti 

európskych národov. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/164 

Pozmeňujúci návrh  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 

potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 

riadenia migračných tokov v Únii ako 

celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 

dôslednú podporu solidarity a snáh o 

zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ 

mali poskytovať prostriedky na podporu 

sociálno-ekonomickej integrácie 

príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 

doplnkom k akciám financovaným z 

Fondu pre azyl a migráciu. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/165 

Pozmeňujúci návrh  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Rozsah integračných opatrení, 

ktoré sú plánované v rámci tohto fondu, 

by sa mal zamerať na občanov s legálnym 

pobytom v členskom štáte. ESF+ by sa za 

žiadnych okolností nemal používať na 

priamu alebo nepriamu podporu nových 

migračných tokov do Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Opatrenia v rámci ESF+ sú zamerané na všetkých občanov s legálnym pobytom v Únii bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť a etnický pôvod. Pozitívna diskriminácia je faktorom 

vedúcim k vytváraniu get a segregácii, čo je v rozpore so zámermi ESF+ v oblasti sociálneho 

začlenenia. 
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10.1.2019 A8-0461/166 

Pozmeňujúci návrh  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) Osobitné štrukturálne podmienky 

vidieckych, horských a ostrovných oblastí 

si vyžadujú cielený a špecifický záväzok 

ESF+ so zámerom podporovať v úzkej 

spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi 

a miestnymi orgánmi zamestnanosť, 

odbornú prípravu a 

konkurencieschopnosť v týchto oblastiach 

a predchádzať ich vyľudňovaniu. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/167 

Pozmeňujúci návrh  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 

akcií podporovaných z ESF+ závisí od 

dobrej správy a partnerstva medzi 

všetkými aktérmi na príslušných 

územných úrovniach a sociálno-

ekonomickými aktérmi, najmä sociálnymi 

partnermi a občianskou spoločnosťou. 

Preto je dôležité, aby členské štáty 

podnecovali účasť sociálnych partnerov a 

občianskej spoločnosti na implementácii 

ESF+ v rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 

cieľov ESF+ a prístup k jeho zdrojom v 

členských štátoch sú stále problematické. 

Preto je nevyhnutné zabezpečiť prísne 

normy transparentnosti a zodpovednosti 

pre ESF + a znížiť byrokratické 

zaťaženie, ktoré bráni vnútroštátnym 

orgánom a MSP v prístupe k tomuto 

fondu, s cieľom úspešne podporiť 

mladých ľudí a bojovať proti dlhodobej 

nezamestnanosti. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/168 

Pozmeňujúci návrh  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod viii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

viii) podpora sociálno-ekonomickej 

integrácie štátnych príslušníkov tretích 

krajín a marginalizovaných komunít, ako 

sú napríklad Rómovia, 

viii) podpora sociálno-ekonomickej 

integrácie občanov s legálnym pobytom v 

Únii, 

Or. en 

 


