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9.1.2019 A8-0461/169 

Pozmeňujúci návrh  169 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 nimi malo zabezpečiť, aby 

sa finančné prostriedky Únie využívali 

koherentne 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) Členské štáty si vypracúvajú svoje 

vlastné národné viacročné investičné 

stratégie. Zároveň by sa nimi malo 

zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 

Únie využívali koherentne 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. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/170 

Pozmeňujúci návrh  170 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 

reformy politiky a systémové reformy v 

oblasti zamestnanosti, sociálneho 

začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 

starostlivosti a vzdelávania a odbornej 

prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 

európskym semestrom by členské štáty 

mali prideliť primeranú sumu zo svojich 

zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 

zdieľanému riadeniu na implementáciu 

príslušných odporúčaní pre jednotlivé 

krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 

výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 

viacročných investícií spadajúcich do 

rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 

členské štáty by mali zaručiť súlad, 

koordináciu a komplementaritu medzi 

zložkou so zdieľaným riadením a zložkou 

Zdravie v rámci ESF+ a programom na 

podporu reforiem vrátane nástroja na 

realizáciu reforiem a nástroja technickej 

podpory. Komisia a členské štáty by vo 

všetkých fázach procesu mali najmä 

zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom 

zaistiť konzistentnosť, koherentnosť, 

komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 

financovania vrátane súvisiacej technickej 

pomoci. 

(21)  Z ESF+ by sa mali podporovať 

viacročné investičné stratégie členských 

štátov pre reformy politiky a systémové 

reformy v oblasti zamestnanosti, 

sociálneho začlenenia, zdravotnej a 

dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 

odbornej prípravy. Komisia a členské štáty 

by mali zaručiť súlad, koordináciu a 

komplementaritu medzi zložkou so 

zdieľaným riadením a zložkou Zdravie v 

rámci ESF+. Komisia a členské štáty by vo 

všetkých fázach procesu mali najmä 

zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom 

zaistiť konzistentnosť, koherentnosť, 

komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 

financovania vrátane súvisiacej technickej 

pomoci. 
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9.1.2019 A8-0461/171 

Pozmeňujúci návrh  171 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Európsky sociálny fond plus (ESF+) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty 

v tom, aby dosiahli vysoké úrovne 

zamestnanosti a spravodlivú sociálnu 

ochranu a disponovali kvalifikovanou a 

odolnou pracovnou silou pripravenou pre 

budúci svet práce v súlade so zásadami 

stanovenými v Európskom pilieri 

sociálnych práv vyhlásenom Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou 

17. novembra 2017. 
ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu 

politík členských štátov s cieľom 

zabezpečiť rovnosť príležitostí, prístup na 

trh práce, spravodlivé pracovné 

podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie 

a vysokú úroveň ochrany ľudského 

zdravia.  

Implementuje sa: 

a) v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ 

ide o časť pomoci, ktorá zodpovedá 

špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 

ods. 1 (ďalej len „zložka ESF+ 

podliehajúca zdieľanému riadeniu“) a 

b) v rámci priameho a nepriameho 

riadenia, pokiaľ ide o časť pomoci, ktorá 

zodpovedá cieľom uvedeným v článku 4 

ods. 1 a článku 23 (ďalej len „zložka 

Zamestnanosť a sociálna inovácia“), a 

časť pomoci, ktorá zodpovedá cieľom 

Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty 

v tom, aby dosiahli vysoké úrovne 

zamestnanosti a spravodlivú sociálnu 

ochranu a disponovali kvalifikovanou a 

odolnou pracovnou silou pripravenou pre 

budúci svet práce v súlade so zásadami 

stanovenými v Európskom pilieri 

sociálnych práv vyhlásenom Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou 

17. novembra 2017. 

ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu 

politík členských štátov s cieľom 

zabezpečiť rovnosť príležitostí, znižovanie 

chudoby, prístup na trh práce, spravodlivé 

pracovné podmienky, sociálnu ochranu a 

začlenenie a vysokú úroveň ochrany 

ľudského zdravia. 

Implementuje sa v rámci zdieľaného 

riadenia. 
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uvedeným v článku 4 ods. 1 a 3 a článku 

26 (ďalej len „zložka Zdravie“). 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/172 

Pozmeňujúci návrh  172 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 – písmeno ix 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ix) zlepšovanie rovnakého a včasného 

prístupu ku kvalitným, udržateľným a 

cenovo dostupným službám, modernizácia 

systémov sociálnej ochrany vrátane podpory 

prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie 

prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov 

zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej 

starostlivosti; 

ix) zlepšovanie rovnakého a včasného 

prístupu k verejným, univerzálnym a 

kvalitným službám, modernizácia 

systémov sociálnej ochrany vrátane 

podpory prístupu k sociálnej ochrane, 

zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a 

odolnosti systémov zdravotnej 

starostlivosti a služieb dlhodobej 

starostlivosti; 

 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/173 

Pozmeňujúci návrh  173 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3.  Prostredníctvom zložky Zdravie 

podporuje ESF+ zdravie a prevenciu chorôb, 

prispieva k účinnosti, dostupnosti a odolnosti 

systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje 

bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, znižuje 

nerovnosti v oblasti zdravia, chráni občanov 

pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia a 

podporuje právne predpisy EÚ v oblasti 

zdravia. 

3.  Prostredníctvom zložky Zdravie 

podporuje ESF+ zdravie a prevenciu 

chorôb, prispieva k účinnosti, dostupnosti a 

odolnosti verejných systémov zdravotnej 

starostlivosti, zvyšuje bezpečnosť 

zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosti 

v oblasti zdravia, chráni občanov pred 

cezhraničnými ohrozeniami zdravia a 

podporuje právne predpisy EÚ v oblasti 

zdravia. 

 

Or. pt 

 

 


