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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķiem un ka šis mērķis konsekventi ir būtiska EP prioritāte ES budžetā;

2. atzīmē, ka Eiropas Komisija pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību” 
2012. gada budžeta projektā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir paredzējusi 
3,3 % palielinājumu; prasa Komisijai sniegt sīkākus paskaidrojumus par Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) ieguldījumu attiecībā uz šo pamatiniciatīvu un īpašajiem pasākumiem, kuros 
uzmanība pievērsta tādām prioritātēm kā nabadzības izskaušana bērnu, sieviešu, vecu 
cilvēku un viesstrādnieku vidū, un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana; šajā 
saistībā pauž nožēlu, ka nav skaidri noteikti un savstarpēji pārklājas dažādi instrumenti un 
budžeta pozīcijas, ar kurām būtu jāsasniedz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi, izmantojot 
ES budžetu;

3. aicina Komisiju nodrošināt ES budžetā pietiekamus līdzekļus, lai sasniegtu Komisijas 
paziņojumā par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī 
stratēģijā „ES 2020” noteikto pamatiniciatīvu vērienīgos mērķus;

4. ir ļoti nobažījies par Eiropas Komisijas paziņojumu attiecībā uz krasajiem budžeta 
dotāciju samazinājumiem ES Pārtikas izdalīšanas programmai Kopienas vistrūcīgākajām 
personām; tāpēc aicina Komisiju un Padomi rast veidu, kā turpināt vistrūcīgākajām 
personām paredzēto programmu atlikušajos finansēšanas perioda gados (2012. un 
2013. gadā) un jaunajā finansēšanas periodā 2014.–2020. gadam, pamatojoties uz tādu 
juridisko pamatu, kuru nevar apstrīdēt Eiropas Savienības Tiesa, un saglabājot gada 
finansējuma maksimālo summu 500 miljonu euro apmērā, lai nodrošinātu, ka no pārtikas 
atbalsta atkarīgie cilvēki necieš no pārtikas trūkuma;

5. uzsver kohēzijas politikas un struktūrfondu izšķirīgo nozīmi nodarbinātības un sociālās 
integrācijas veicināšanā un nabadzības problēmas risināšanā gan pilsētu teritorijās, kurās 
dzīvo vairums nelabvēlīgā situācijā nonākušo cilvēku, gan lauku apvidos; uzsver Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) būtisko ieguldījumu krīzes skarto darba ņēmēju 
nabadzības novēršanā un to ieguldījumu, kādu uzņēmējdarbības atbalstīšanā ir devis 
Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments; prasa nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmā (DFS) saglabāt katra fonda īpašo funkciju;

6. prasa uzlabot nabadzības problēmas risināšanai un sociālās iekļaušanas un nodarbinātības 
atbalstam paredzēto Eiropas instrumentu koordinēšanu, kā arī uzlabot koordinēšanu starp 
šiem instrumentiem un dalībvalstu resursiem; atzīst par pareizu arī struktūrfondu 
noteikumu vienkāršošanu, lai atbalstītu cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību, 
vienlaikus nodrošinot uz rezultātu orientētu pieeju, un prasa ieviest pārredzamus un 
izmērāmus efektivitātes kritērijus;

7. aicina dalībvalstis pēc apspriešanās ar organizētu pilsonisko sabiedrību un ieinteresētajām 
personām izvirzīt nacionālos mērķus, lai noteiktu savu valstu ieguldījumu šā stratēģijas 
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„Eiropa 2020” mērķa sasniegšanā, sniegt informāciju par to, kā ierosinātās iniciatīvas 
papildina pašreizējās Eiropas, dalībvalstu un vietējās iniciatīvas, un, izmantojot Eiropas 
pusgada procedūru, ik gadu paziņot Komisijai precīzu finansējuma summu, ko tās piešķirs 
cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību.
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