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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting een fundamentele 
Europa 2020-doelstelling is en bijgevolg tot de kernprioriteiten van het EP voor de 
EU-begroting behoort;

2. neemt kennis van het feit dat de Commissie in de ontwerpbegroting 2012 voor het 
kerninitiatief "Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting" een verhoging van 
3,3% heeft geraamd ten opzichte van het vorige jaar; verzoekt de Commissie om een 
nadere toelichting op de bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan dit 
kerninitiatief en op specifieke maatregelen ten aanzien van prioriteiten als het bestrijden 
van armoede onder kinderen, vrouwen, ouderen en migrerende werknemers alsmede het 
voorkomen van schooluitval; betreurt in deze context het gebrek aan duidelijkheid en de 
overlapping van de diverse instrumenten en begrotingslijnen waarmee de Europa 2020-
doelstellingen via de EU-begroting moeten worden gerealiseerd;

3. verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat in de EU-begroting voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de ambitieuze doelstellingen van de kerninitiatieven die in de
mededeling van de Commissie over het Europees platform tegen armoede en sociale 
uitsluiting en in de Europa 2020-strategie zijn vastgesteld, te verwezenlijken;

4. is ernstig verontrust over de aankondiging van de Commissie dat er drastisch zal worden 
gesneden in de begrotingstoewijzingen voor het MDP-programma 
(voedselhulpprogramma van de EU voor de minstbedeelden in de Gemeenschap); 
verzoekt de Commissie en de Raad derhalve een manier te vinden om het 
MDP-programma tijdens de resterende jaren van de financieringsperiode (2012 en 2013) 
en tijdens de nieuwe financieringsperiode 2014-2020 voort te zetten op een 
rechtsgrondslag die niet door het Hof van Justitie van de EU kan worden aangevochten, en 
het jaarlijkse financieringsplafond van 500 miljoen EUR te handhaven om ervoor te 
zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van voedselhulp geen voedselgebrek krijgen;

5. benadrukt de cruciale rol van het cohesiebeleid en de structuurfondsen om de 
werkgelegenheid en de sociale integratie te bevorderen, en de armoede aan te pakken 
zowel in stedelijke gebieden, waar de meeste kansarmen wonen, als in 
plattelandsgebieden; onderstreept de belangrijke bijdrage van het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) om armoede te voorkomen bij werknemers die 
door de crisis zijn getroffen, en van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit bij 
de ondersteuning van het ondernemerschap; dringt erop aan dat elk fonds in het volgende 
meerjarig financieel kader (MFK) zijn specifieke functie behoudt;

6. dringt aan op een betere coördinatie van de Europese instrumenten voor de bestrijding van 
armoede en de bevordering van sociale integratie en werkgelegenheid, en op een betere 
coördinatie tussen deze instrumenten en nationale middelen; pleit tevens voor een 
vereenvoudiging van de regels voor de structuurfondsen teneinde de bestrijding van 
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armoede en sociale uitsluiting te ondersteunen, waarbij een resultaatgerichte aanpak moet 
worden gegarandeerd, en dringt aan op transparante, meetbare effectiviteitscriteria;

7. verzoekt de lidstaten in overleg met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden 
nationale streefcijfers vast te stellen om hun bijdrage aan deze Europa 2020-doelstelling te 
bepalen, aan te geven hoe de voorgestelde initiatieven een aanvulling vormen op de 
bestaande Europese, nationale en plaatselijke initiatieven, en de Commissie jaarlijks in het 
kader van de procedure van het Europees semester mee te delen hoeveel middelen zij 
precies zullen uittrekken voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;
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