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9.1.2019 A8-0461/174 

Amendamentul  174 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pachetul financiar total pentru ESF+ 

în perioada 2021-2027 este de 

101 174 000 000 EUR în prețuri curente. 

1.  Pachetul financiar total pentru 

ESF+ în perioada 2021-2027 este de 

*** EUR în prețuri curente. 

NOTĂ: valorile prevăzute ar trebui 

majorate substanțial în cadrul 

negocierilor aflate în curs de desfășurare 

privind viitorul CFM. Tranșele pentru 

diferitele componente ale FSE+ stabilite 

la următoarele alineate ar trebui să fie 

proporționale. 

Or. pt 

Justificare 

Investițiile în dezvoltare, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială a statelor membre ar 

trebui să ocupe un loc central în cadrul planului multianual al UE. Având în vedere 

investițiile insuficiente și politicile de austeritate, care au avut un impact dramatic în ultimii 

ani în mai multe state membre, valorile propuse sunt insuficiente. Prin urmare, se propune 

creșterea substanțială a acestor valori. 
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9.1.2019 A8-0461/175 

Amendamentul  175 

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

Bermejo, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Statele membre concentrează 

resursele FSE+ cu gestiune partajată asupra 

intervențiilor care abordează provocările 

identificate în programele lor naționale de 

reformă, în cadrul semestrului european, 

precum și în recomandările relevante 

specifice fiecărei țări adoptate în 

conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 

și cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE 

și țin cont de principiile și drepturile 

stabilite în Pilonul european al 

drepturilor sociale. 

Statele membre și, atunci când este cazul, 

Comisia favorizează sinergiile și asigură 

coordonarea, complementaritatea și 

coerența între FSE+ și alte fonduri, 

programe și instrumente ale Uniunii, cum 

ar fi Erasmus, Fondul pentru azil și 

migrație și Programul de sprijin pentru 

reforme, inclusiv Instrumentul de 

realizare a reformelor și Instrumentul de 

sprijin tehnic, atât în etapa de planificare, 

cât și în cursul punerii în aplicare. Statele 

membre și, atunci când este cazul, Comisia 

optimizează mecanismele de coordonare 

pentru a evita duplicarea eforturilor și 

pentru a asigura o cooperare strânsă între 

entitățile responsabile de punerea în 

aplicare în vederea realizării unor acțiuni 

1.  Statele membre concentrează 

resursele FSE+ cu gestiune partajată asupra 

intervențiilor care abordează provocările 

identificate în propriile strategii 

multianuale de investiții. 

 

Statele membre și, atunci când este cazul, 

Comisia favorizează sinergiile și asigură 

coordonarea, complementaritatea și 

coerența între FSE+ și alte fonduri, 

programe și instrumente ale Uniunii, cum 

ar fi Erasmus și Fondul pentru azil și 

migrație.  

Statele membre și, atunci când este cazul, 

Comisia optimizează mecanismele de 

coordonare pentru a evita duplicarea 

eforturilor și pentru a asigura o cooperare 

strânsă între entitățile responsabile de 

punerea în aplicare în vederea realizării 

unor acțiuni de sprijin coerente și 

raționalizate. 
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de sprijin coerente și raționalizate. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/176 

Amendamentul  176 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Statele membre alocă o proporție 

adecvată din resursele lor provenind din 

FSE+ cu gestiune partajată pentru a 

aborda provocările identificate în 

recomandările relevante specifice fiecărei 

țări adoptate în conformitate cu articolul 

121 alineatul (2) și cu articolul 148 

alineatul (4) din TFUE și în cadrul 

semestrului european care intră în 

domeniul de aplicare al FSE+ stabilit la 

articolul 4. 

eliminat 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/177 

Amendamentul  177 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.  Statele membre alocă cel puțin 25 

% din resursele lor provenind din FSE+ cu 

gestiune partajată pentru obiectivele 

specifice din domeniul de politică al 

incluziunii sociale stabilite la articolul 4 

alineatul (1) punctele (vii)-(xi), inclusiv 

pentru promovarea integrării 

socioeconomice a resortisanților țărilor 

terțe. 

3.  Statele membre alocă cel puțin 

25 % din resursele lor provenind din FSE+ 

cu gestiune partajată pentru obiectivele 

specifice din domeniul de politică al 

incluziunii sociale stabilite la articolul 4 

alineatul (1) punctele (vii)-(xi), inclusiv 

pentru promovarea integrării 

socioeconomice a resortisanților țărilor 

terțe. În cazul statelor membre sau al 

regiunilor în care nivelul sărăciei și al 

șomajului este peste media europeană, 

fondurile cu gestiune partajată ar trebui 

să facă obiectul unei rate de cofinanțare 

de cel puțin 90 %, asigurând o executare 

a FSE + care să permită investiții în 

servicii publice și în proiecte sociale care 

să garanteze dezvoltarea și o mai mare 

coeziune socială în statele membre 

respective. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/178 

Amendamentul  178 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel, Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b)  dotarea sistemelor de sănătate cu 

mijloacele necesare; 

(b) dotarea sistemelor publice de 

sănătate cu mijloacele necesare; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0461/179 

Amendamentul  179 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Emmanuel 

Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Fondul social european Plus (FSE+) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul iv 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv)  dezvoltarea și punerea în aplicare a 

unor abordări care să răspundă la viitoarele 

provocări cu care se vor confrunta sistemele 

de sănătate; 

eliminat 

Or. pt 

 

 


