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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az Európa 
2020 stratégia egyik kulcsfontosságú célkitűzése, és ennek megfelelően az uniós 
költségvetés tekintetében az EP prioritásainak középpontjában áll;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság becslései szerint a 2012. évi 
költségvetési tervezetben a szegénység elleni európai platform kiemelt kezdeményezés 
számára elkülönített összeg a múlt évhez képest 3,3%-kal nő; kéri a Bizottságot, hogy 
adjon további magyarázatot az Európai Szociális Alap (ESZA) e kiemelt 
kezdeményezéshez való hozzájárulásáról és az olyan prioritások kezelését célzó külön 
intézkedésekről, mint a gyermekek, nők, idősek és migráns munkavállalókat érintő 
szegénység elleni küzdelem, valamint az iskolai lemorzsolódás megelőzése; ezzel 
összefüggésben sajnálatának ad hangot az egyértelműség hiánya és azon különféle 
eszközök és költségvetési sorok átfedése miatt, amelyek az uniós költségvetésben az 
Európa 2020 célok elérésére hivatottak;

3. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós költségvetésben álljon 
rendelkezésre elegendő pénz a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai 
platformról szóló bizottsági közleményben és az Európa 2020 stratégiában meghirdetett 
kiemelt kezdeményezések ambiciózus célkitűzéseinek teljesítéséhez;

4. mélységes aggodalmának ad hangot az Európai Bizottság azon bejelentése miatt, hogy 
drasztikusan csökkenteni kívánja a Közösség legrászorultabb személyeit segítő uniós 
élelmiszer-ellátási program (MDP) költségvetési előirányzatait; ezért felszólítja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy egy az Európai Unió Bírósága által nem kifogásolható 
jogalappal találják meg a módját az MDP programnak a támogatási időszak fennmaradó 
éveiben (2012-ben és 2013-ban) és az új támogatási időszakban (2014–2020) történő 
folytatására, fenntartva az évi 500 millió eurós pénzügyi plafont annak biztosítása 
érdekében, hogy az élelmiszersegélytől függőket ne sújtsa élelmiszerszegénység;

5. kiemeli a kohéziós politika és a strukturális alapok kulcsfontosságú szerepét a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdításában, valamint a szegénység elleni 
küzdelemben egyrészt a hátrányos helyzetű emberek többségének otthont adó városi, 
másrészt a vidéki területeken; felhívja a figyelmet az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) a válság következményeitől szenvedő munkavállalók 
elszegényedésének megelőzésében, valamint az európai Progress mikrofinanszírozási 
eszköznek a vállalkozó szellem támogatásában nyújtott jelentős hozzájárulására; 
szorgalmazza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben őrizzék meg az egyes alapok 
sajátos funkcióit;

6. felszólít a szegénység elleni küzdelem, a társadalmi integráció és a foglalkoztatás 
támogatása céljait szolgáló európai eszközök koordinációjának javítására, illetve az ezek 
és a nemzeti erőforrások közötti koordináció javítására; tanácsolja egyben a strukturális 
alapok szabályainak egyszerűsítését a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
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küzdelem támogatása érdekében, egyidejűleg biztosítva az eredményközpontú 
megközelítést, illetve átlátható és mérhető eredményességi kritériumok kidolgozására 
szólít fel;

7. felhívja a tagállamokat, hogy a szervezett civil társadalommal és az érdekeltekkel 
folytatott konzultációt követően az Európa 2020 stratégia ezen célkitűzéséhez való 
hozzájárulásuk meghatározása érdekében állapítsanak meg saját nemzeti célokat, adjanak 
tájékoztatást arról, hogy a javasolt kezdeményezések hogyan egészítik ki a meglévő 
európai, nemzeti és helyi kezdeményezéseket, továbbá az európai szemeszter eljárása 
keretében évente tájékoztassák a Bizottságot a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre előirányzott finanszírozás pontos szintjéről.
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