
AD\873151RO.doc PE466.977v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru bugete

2011/2052(INI)

13.7.2011

AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale
(2011/2052(INI))

Raportor pentru aviz: Andrea Cozzolino



PE466.977v02-00 2/5 AD\873151RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\873151RO.doc 3/5 PE466.977v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
competentă în fond, să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. subliniază că combaterea sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă un obiectiv-cheie 
pentru strategia Europa 2020 și că, prin urmare, este una dintre prioritățile esențiale ale PE 
pentru bugetul UE;

2. ia act de faptul că,în proiectul de buget 2012, Comisia Europeană estimează o creștere de 
3,3% în favoarea inițiativei emblematice privind Platforma europeană de combatere a 
sărăciei față de anul trecut; solicită Comisiei să furnizeze explicații suplimentare privind 
contribuția Fondului social european (FSE) la această inițiativă emblematică și privind 
măsurile specifice de abordare a unor priorități precum combaterea sărăciei în rândul 
copiilor, al femeilor, al persoanelor în vârstă și al lucrătorilor migranți și prevenirea 
abandonului școlar timpuriu; în acest context, regretă lipsa clarității și suprapunerea 
diferitelor instrumente și linii bugetare prin intermediul cărora urmează să fie atinse 
obiectivele Strategiei Europa 2020 cu ajutorul bugetului UE;

3. solicită Comisiei să asigure fonduri suficiente în bugetul UE pentru îndeplinirea 
obiectivelor ambițioase ale inițiativelor-cheie identificate în Comunicarea Comisiei 
privind Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, precum și în 
Strategia Europa 2020;

4. se declară profund îngrijorat față de anunțul Comisiei Europene cu privire la reducerea 
drastică a fondurilor bugetare destinate programului de distribuire a produselor alimentare 
către persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană; invită Comisia și 
Consiliul, prin urmare, să găsească o modalitate pentru continuarea programului pentru 
anii rămași din perioada de finanțare (2012 și 2013) și pentru noua perioadă de finanțare 
(2014-2020) în baza unui temei juridic care să nu poată fi contestat de CJUE, menținând 
plafonul financiar anual de 500 milioane EUR pentru a asigura astfel că persoanele 
dependente de acest ajutor nu vor suferi de pe urma sărăciei alimentare;

5. subliniază rolul central al politicii de coeziune și al fondurilor structurale în îmbunătățirea 
incluziunii sociale, în promovarea locurilor de muncă și în combaterea sărăciei în zonele 
urbane, în care trăiesc cele mai multe persoane dezavantajate, precum și în mediul rural; 
subliniază contribuția relevantă a Fondului european de ajustare la globalizare în 
combaterea sărăciei printre lucrătorii afectați de criză și cel al Instrumentului european de 
microfinanțare „Progress” în încurajarea activității întreprinzătorilor; solicită păstrarea 
funcției specifice a fiecărui fond în viitorul cadru financiar multianual (CFM);

6. solicită îmbunătățirea coordonării în rândul instrumentelor europene de combatere a 
sărăciei și de susținere a incluziunii sociale și a ocupării forței de muncă, precum și 
îmbunătățirea coordonării dintre acestea și resursele naționale; pledează, de asemenea, 
pentru simplificarea regulilor fondurilor structurale pentru a susține combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale și, în același timp, solicită o abordare orientată spre rezultate, precum 
și criterii de eficacitate transparente și măsurabile;
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7. invită statele membre, în urma consultării societății civile organizate și a părților 
interesate, să stabilească obiective naționale prin care să-și definească propria contribuție 
la realizarea acestui obiectiv al Strategiei Europa 2020, să furnizeze informații cu privire 
la modul în care inițiativele propuse completează inițiativele naționale și locale europene 
existente și să informeze anual Comisia, în cadrul procedurii semestrului european, cu 
privire la nivelul exact de finanțare pe care intenționează să le aloce pentru combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale.
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