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9.1.2019 A8-0461/169 

Alteração  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 Estados-Membros elaboram as 

suas próprias estratégias plurianuais de 

investimento. Deverão 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. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Alteração  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 21 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) O FSE+ deve apoiar as reformas 

das políticas e dos sistemas nas áreas do 

emprego, da inclusão social, da saúde e dos 

cuidados de saúde, e da educação e 

formação. Para consolidar o alinhamento 

com o Semestre Europeu, os Estados-

Membros devem atribuir um montante 

adequado dos recursos da vertente do 

FSE+ em regime de gestão partilhada à 

implementação das recomendações 

específicas de que foram alvo e que se 

prendem com desafios estruturais a que é 

conveniente dar resposta através de 

investimentos plurianuais no âmbito de 

aplicação do FSE+. A Comissão e os 

Estados-Membros devem assegurar a 

coerência, a coordenação e a 

complementaridade da vertente Saúde do 

FSE+ em regime de gestão partilhada com 

o Programa de Apoio às Reformas, 

incluindo o instrumento de execução 

dessas mesmas reformas e o instrumento 

de assistência técnica. Em especial, a 

Comissão e os Estados-Membros devem 

assegurar uma coordenação efetiva em 

todas as fases do processo, a fim de 

salvaguardar a consistência, a coerência, a 

complementaridade e as sinergias entre as 

fontes de financiamento, incluindo a 

(21)  O FSE+ deve apoiar as estratégias 

plurianuais de investimento dos Estados-

Membros das políticas e dos sistemas nas 

áreas do emprego, da inclusão social, da 

saúde e dos cuidados de saúde, e da 

educação e formação. A Comissão e os 

Estados-Membros devem assegurar a 

coerência, a coordenação e a 

complementaridade da vertente Saúde do 

FSE+ em regime de gestão partilhada. Em 

especial, a Comissão e os Estados-

Membros devem assegurar uma 

coordenação efetiva em todas as fases do 

processo, a fim de salvaguardar a 

consistência, a coerência, a 

complementaridade e as sinergias entre as 

fontes de financiamento, incluindo a 

assistência técnica. 
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assistência técnica. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Alteração  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O FSE+ tem por objetivo ajudar os 

Estados-Membros a atingir níveis elevados 

de emprego, uma proteção social justa e 

uma mão de obra qualificada, resistente e 

preparada para o futuro do mundo do 

trabalho, em consonância com os 

princípios estabelecidos no Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais proclamado pelo 

Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 

Comissão em 17 de novembro de 2017. 
O FSE+ deve apoiar e complementar as 

políticas dos Estados-Membros, 

conferindo-lhes valor acrescentado, com o 

objetivo de garantir a igualdade de 

oportunidades, o acesso ao mercado de 

trabalho, condições de trabalho justas, 

proteção social e inclusão social, bem 

como um elevado nível de proteção da 

saúde.  

O FSE+ será executado: 

a) em regime de gestão partilhada, no 

respeitante à parte da assistência 

correspondente aos objetivos específicos 

enumerados no artigo 4.º (vertente do 

FSE+ em regime de gestão partilhada), e 

b) em regime de gestão direta e indireta, 

no respeitante à parte da assistência 

correspondente aos objetivos enumerados 

no artigo 4.º, n.º 1, e no artigo 23.º 

O FSE+ tem por objetivo ajudar os 

Estados-Membros a atingir níveis elevados 

de emprego, uma proteção social justa e 

uma mão de obra qualificada, resistente e 

preparada para o futuro do mundo do 

trabalho, em consonância com os 

princípios estabelecidos no Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais proclamado pelo 

Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 

Comissão em 17 de novembro de 2017. 

O FSE+ deve apoiar e complementar as 

políticas dos Estados-Membros, 

conferindo-lhes valor acrescentado, com o 

objetivo de garantir a igualdade de 

oportunidades, a redução da pobreza,  o 

acesso ao mercado de trabalho, condições 

de trabalho justas, proteção social e 

inclusão social, bem como um elevado 

nível de proteção da saúde. 

O FSE+ será executado em regime de 

gestão partilhada. 
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(vertente «Emprego e Inovação Social»), 

e à parte da assistência correspondente 

aos objetivos enumerados nos artigos 4.º, 

n.os 1 e 3, e 26.º (vertente «Saúde»). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Alteração  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – parágrafo 1 - alínea ix) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

ix) reforçar a igualdade de acesso em 

tempo útil a serviços de qualidade, 

sustentáveis e a preços comportáveis; 

modernizar os sistemas de proteção social, 

inclusive mediante a promoção do acesso à 

proteção social; melhorar a acessibilidade, a 

eficácia e a resiliência dos sistemas de 

cuidados de saúde e de cuidados 

prolongados, 

ix) reforçar a igualdade de acesso em 

tempo útil a serviços públicos, universais e 

de qualidade; modernizar os sistemas de 

proteção social, inclusive mediante a 

promoção do acesso à proteção social; 

melhorar a acessibilidade, a eficácia e a 

resiliência dos sistemas de cuidados de 

saúde e de cuidados prolongados, 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Alteração  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – parágrafo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3.  No âmbito da vertente Saúde, o 

FSE+ deve também apoiar a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças, contribuir 

para a eficácia, a acessibilidade e a 

resiliência dos sistemas de saúde, garantir 

uma maior segurança dos cuidados de saúde, 

reduzir as desigualdades em matéria de 

saúde, proteger os cidadãos de ameaças 

sanitárias transfronteiriças e apoiar a 

legislação da UE na área da saúde. 

3.  No âmbito da vertente Saúde, o 

FSE+ deve também apoiar a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças, contribuir 

para a eficácia, a acessibilidade e a 

resiliência dos sistemas públicos de saúde, 

garantir uma maior segurança dos cuidados 

de saúde, reduzir as desigualdades em 

matéria de saúde, proteger os cidadãos de 

ameaças sanitárias transfronteiriças e 

apoiar a legislação da UE na área da saúde. 

 

Or. pt 

 

 


