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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym to główny cel strategii 
Europa 2020 i że kwestie te to jeden z najważniejszych priorytetów UE, jeżeli chodzi o 
budżet UE;

2. zauważa, że w projekcie budżetu na rok 2012 Komisja Europejska ustaliła podwyżkę w 
wysokości 3,3% na rzecz inicjatywy przewodniej „Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w stosunku do roku ubiegłego;
zwraca się do Komisji o dalsze wyjaśnienie wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) na rzecz tej inicjatywy przewodniej oraz konkretnych środków koncentrujących się 
na takich celach jak walka z ubóstwem wśród dzieci, kobiet, osób starszych i 
pracowników migrujących oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki; w tym 
kontekście ubolewa nad brakiem jasności i nakładaniem się na siebie różnych 
instrumentów i pozycji budżetowych, za pośrednictwem których, w ramach budżetu UE, 
mają zostać osiągnięte cele strategii Europa 2020;

3. wzywa Komisję do zapewnienia w budżecie UE wystarczających środków, by 
zrealizować ambitne cele kluczowych inicjatyw, o których mowa w komunikacie Komisji 
dotyczącym Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz w strategii Europa 2020;

4. jest głęboko zaniepokojony ogłoszonymi przez Komisję Europejską drastycznymi 
cięciami środków budżetowych dla unijnego programu dystrybucji środków spożywczych 
przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących Wspólnoty; w związku z tym wzywa 
Komisję i Radę do znalezienia sposobu na kontynuowanie programu dystrybucji żywności 
przez pozostałe lata obecnego okresu finansowania (2012 i 2013) i podczas kolejnego 
okresu finansowania (2014-2020) w oparciu o podstawę prawną, której Trybunał nie 
będzie mógł zakwestionować, oraz do utrzymania rocznego poziomu środków w 
wysokości 500 mln EUR, by zagwarantować, że osób zależnych od pomocy 
żywnościowej nie dotknie niedostatek żywności;

5. podkreśla kluczową rolę, jaką polityka spójności i fundusze strukturalne odgrywają we 
wspieraniu zatrudnienia i integracji społecznej oraz w walce z ubóstwem na obszarach 
miejskich, które zamieszkuje większość osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej, a także na obszarach wiejskich; podkreśla wkład Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EGF) w walkę z ubóstwem wśród pracowników 
dotkniętych kryzysem oraz rolę europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress 
we wspieraniu przedsiębiorczości; domaga się, by zachowano określoną funkcję każdego 
funduszu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych;

6. apeluje o lepszą koordynację europejskich instrumentów służących zwalczaniu ubóstwa i 
wspieraniu integracji społecznej i zatrudnienia oraz o lepsze skoordynowanie tych 
instrumentów z zasobami krajowymi; opowiada się również za uproszczeniem reguł 
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rządzących funduszami strukturalnymi w celu wsparcia walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, domaga się również stosowania podejścia zorientowanego na 
wyniki oraz przejrzystych i wymiernych kryteriów skuteczności;

7. zachęca państwa członkowskie, aby – po skonsultowaniu się ze społeczeństwem 
obywatelskim i podmiotami zainteresowanymi – wyznaczyły krajowe cele definiujące ich 
udział w realizacji celów strategii Europa 2020, dostarczyły informacje na temat tego, w 
jaki sposób zaproponowane inicjatywy uzupełniają już istniejące inicjatywy europejskie, 
krajowe i lokalne, a także do corocznego informowania Komisji w ramach procedury 
europejskiego semestru o konkretnych środkach, jakie przeznaczą na walkę z ubóstwem i 
marginalizacją społeczną;
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