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9.1.2019 A8-0461/169 

Amendement  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het Europees Semester voor 

coördinatie van het economisch beleid is 

het kader op Unieniveau voor de 

vaststelling van nationale 

hervormingsprioriteiten en het toezicht op 

de uitvoering ervan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van die 

hervormingsprioriteiten. Die strategieën 

moeten in aansluiting met de jaarlijkse 

nationale hervormingsprogramma's 

worden gepresenteerd als een manier om 

de prioritaire investeringsprojecten die 

nationale en/of Uniefinanciering moeten 

krijgen, vast te stellen en te coördineren. 

Zij moeten ook dienen om de financiering 

van de Unie op coherente wijze te 

gebruiken en de meerwaarde te 

maximaliseren van de financiële steun die 

met name zal worden ontvangen uit de 

programma's die in voorkomend geval door 

de Unie worden ondersteund in het kader 

van het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

Europees Sociaal Fonds+, het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, de 

stabilisatiefunctie voor Europese 

(2) De lidstaten ontwikkelen hun eigen 

nationale meerjarige 

investeringsstrategieën. Zij moeten dienen 

om de financiering van de Unie op 

coherente wijze te gebruiken en de 

meerwaarde te maximaliseren van de 

financiële steun die met name zal worden 

ontvangen uit de programma's die in 

voorkomend geval door de Unie worden 

ondersteund in het kader van het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Cohesiefonds, het Europees Sociaal 

Fonds+, het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en het 

Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling, de 

stabilisatiefunctie voor Europese 

investeringen en InvestEU. 
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investeringen en InvestEU. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Amendement  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 

systeemhervormingen ondersteunen op het 

gebied van werkgelegenheid, sociale 

inclusie, gezondheidszorg en langdurige 

zorg, en onderwijs en opleiding. Om de 

afstemming op het Europees Semester te 

verbeteren, moeten de lidstaten een gepast 

bedrag van hun ESF+-middelen onder 

gedeeld beheer toewijzen voor de 

uitvoering van relevante landspecifieke 

aanbevelingen in verband met structurele 

uitdagingen die het best kunnen worden 

aangepakt via meerjarige investeringen 

binnen het toepassingsgebied van het 

ESF+. De Commissie en de lidstaten 

moeten zorgen voor samenhang, 

coördinatie en complementariteit tussen de 

ESF+-onderdelen onder gedeeld beheer en 

het onderdeel gezondheid van het ESF+ 

enerzijds en het steunprogramma voor 

hervormingen anderzijds, met inbegrip 

van het hervormingsinstrument en het 

instrument voor technische 

ondersteuning. De Commissie en de 

lidstaten moeten met name in alle stadia 

van het proces doeltreffende coördinatie 

waarborgen om de consistentie, 

samenhang, complementariteit en synergie 

tussen financieringsbronnen en de 

(21)  Het ESF+ moet meerjarige 

investeringsstrategieën van de lidstaten 
ondersteunen inzake beleid en systemen op 

het gebied van werkgelegenheid, sociale 

inclusie, gezondheidszorg en langdurige 

zorg, en onderwijs en opleiding. De 

Commissie en de lidstaten moeten zorgen 

voor samenhang, coördinatie en 

complementariteit tussen de ESF+-

onderdelen onder gedeeld beheer en het 

onderdeel gezondheid van het ESF+. De 

Commissie en de lidstaten moeten met 

name in alle stadia van het proces 

doeltreffende coördinatie waarborgen om 

de consistentie, samenhang, 

complementariteit en synergie tussen 

financieringsbronnen en de technische 

bijstand daarvan te bewaren. 
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technische bijstand daarvan te bewaren. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Amendement  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 

met de beginselen van de op 17 november 

2017 door het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie afgekondigde 

Europese pijler van sociale rechten – de 

lidstaten te steunen met het oog op hoge 

werkgelegenheidsniveaus, een billijke 

sociale bescherming en een geschoolde en 

veerkrachtige beroepsbevolking voor de 

toekomstige arbeidswereld. 
Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 

aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 

en het vult die maatregelen aan met het oog 

op gelijke kansen, toegang tot de 

arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 

sociale bescherming en inclusie, en een 

hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid.  

Het wordt uitgevoerd: 

a) onder gedeeld beheer, voor het deel van 

de bijstand dat overeenkomt met de 

specifieke in artikel 4, lid 1, vermelde 

doelstellingen (het "ESF+-onderdeel 

onder gedeeld beheer"), en 

b) onder direct en indirect beheer, voor 

het deel van de bijstand dat overeenkomt 

met de in artikel 4, lid 1, en artikel 23 

vermelde doelstellingen (het "onderdeel 

werkgelegenheid en sociale innovatie") 

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 

met de beginselen van de op 17 november 

2017 door het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie afgekondigde 

Europese pijler van sociale rechten – de 

lidstaten te steunen met het oog op hoge 

werkgelegenheidsniveaus, een billijke 

sociale bescherming en een geschoolde en 

veerkrachtige beroepsbevolking voor de 

toekomstige arbeidswereld. 

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 

aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 

en het vult die maatregelen aan met het oog 

op gelijke kansen, armoedebestrijding, 

toegang tot de arbeidsmarkt, billijke 

arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming 

en inclusie, en een hoog niveau van 

bescherming van de menselijke 

gezondheid. 

Het wordt uitgevoerd onder gedeeld 

beheer. 
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en voor het deel van de bijstand dat 

overeenkomt met de in artikel 4, leden 1 

en 3, en artikel 26 vermelde doelstellingen 

(het "onderdeel gezondheid"). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Amendement  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – punt ix 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 

hoogwaardige, duurzame en betaalbare 

diensten verbeteren; de stelsels voor sociale 

bescherming moderniseren, onder meer door 

de toegang tot sociale bescherming te 

bevorderen; de toegankelijkheid, de 

doeltreffendheid en de veerkracht van de 

stelsels voor gezondheidszorg en langdurige 

zorg verbeteren; 

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 

hoogwaardige openbare diensten voor 

iedereen verbeteren; de stelsels voor 

sociale bescherming moderniseren, onder 

meer door de toegang tot sociale 

bescherming te bevorderen; de 

toegankelijkheid, de doeltreffendheid en de 

veerkracht van de stelsels voor 

gezondheidszorg en langdurige zorg 

verbeteren; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Amendement  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  In het kader van het onderdeel 

gezondheid verleent het ESF+ steun voor 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie, 

draagt het bij tot de doeltreffendheid, de 

toegankelijkheid en de veerkracht van de 

gezondheidsstelsels, maakt het de 

gezondheidszorg veiliger, vermindert het de 

ongelijkheden op gezondheidsgebied, 

beschermt het de burgers tegen 

grensoverschrijdende bedreigingen voor de 

gezondheid en ondersteunt het de 

gezondheidswetgeving van de Unie. 

3.  In het kader van het onderdeel 

gezondheid verleent het ESF+ steun voor 

gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie, draagt het bij tot de 

doeltreffendheid, de toegankelijkheid en de 

veerkracht van de openbare 

gezondheidsstelsels, maakt het de 

gezondheidszorg veiliger, vermindert het 

de ongelijkheden op gezondheidsgebied, 

beschermt het de burgers tegen 

grensoverschrijdende bedreigingen voor de 

gezondheid en ondersteunt het de 

gezondheidswetgeving van de Unie. 

Or. pt 

 

 


