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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra pagrindinis strategijos 
„Europa 2020“ tikslas ir kad tai taip pat vienas iš pagrindinių EP prioritetų sudarant ES 
biudžetą;

2. pažymi, kad, palyginti su praėjusiais metais, 2012 m. biudžeto projekte Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planui numatoma skirti 3,3 proc. daugiau lėšų; prašo 
Komisijos papildomai išaiškinti Europos socialinio fondo (ESF) indėlį į šią pavyzdinę 
iniciatyvą ir konkrečias priemones, kuriomis siekiama spręsti tokius prioritetinius 
klausimus kaip kova su vaikų, moterų, pagyvenusių žmonių ir darbuotojų migrantų skurdu 
ir mokyklos nebaigimo prevencija; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad trūksta skirtingų 
priemonių, kuriomis naudojantis bus siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų, ir ES 
biudžeto eilučių, iš kurių bus finansuojamos šių tikslų įgyvendinimo priemonės, aiškumo 
ir kad jos kartais sutampa;

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad iš ES biudžeto būtų skirta pakankamai lėšų pagrindinių 
Komisijos komunikato dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano 
iniciatyvų plataus užmojo tikslams pasiekti ir strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti;

4. yra rimtai susirūpinęs dėl Europos Komisijos pareiškimo drastiškai sumažinti biudžeto 
lėšas ES Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos gyventojams programai 
(MSP); todėl ragina Komisiją ir Tarybą surasti sprendimą, kaip būtų galima tęsti maisto 
skirstymo LNA programą per likusius finansavimo laikotarpio metus (2012 ir 2013 m.) ir 
naujuoju finansavimo laikotarpiu 2014–2020 m. remiantis teisiniu pagrindu, kurio 
negalėtų užginčyti Teisingumo Teismas (ESTT), išlaikant bent 500 mln. EUR metinę 
finansavimo ribą, kad būtų galima užtikrinti, jog priklausomi nuo pagalbos maistu 
asmenys nepatirs maisto stygiaus;

5. pabrėžia ypatingai svarbų sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų vaidmenį skatinant 
užimtumą ir socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu miesto vietovėse, kur gyvena dauguma 
socialiai remtinų žmonių, taip pat kaimo vietovėse; pabrėžia ypač svarbų Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo indėlį užkertant kelią darbuotojų, kurie 
nukentėjo nuo krizės, skurdui ir Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ indėlį 
remiant verslumą; ragina kitoje daugiametėje finansinėje programoje išlaikyti kiekvieno 
fondo specifines funkcijas;

6. ragina geriau koordinuoti europines kovos su skurdu priemones ir didinti socialinę įtrauktį 
bei užimtumo lygį, taip pat patobulinti šių priemonių ir nacionalinių išteklių 
koordinavimą; be to, palaiko sumanymą supaprastinti struktūrinių fondų taisykles siekiant 
kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi ir kartu užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi į 
rezultatus orientuotu požiūriu, ir ragina nustatyti skaidrius bei išmatuojamus 
veiksmingumo kriterijus;

7. ragina valstybes nares, pasikonsultavus su organizuota pilietine visuomene ir atitinkamais 
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suinteresuotaisiais subjektais, nustatyti nacionalinius tikslus, kurie apibrėžtų jų indėlį 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslo, ir per Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestro procedūrą pateikti informaciją apie siūlomų iniciatyvų 
papildomumą esamomis ES, nacionalinėmis ir vietos lygio iniciatyvomis ir kasmet 
pranešti Komisijai tikslias finansavimo, skirto kovai su skurdu ir socialine atskirtimi, 
sumas.
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