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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je kľúčovým cieľom stratégie 
Európa 2020 a že je preto hlavnou prioritou pre rozpočet EÚ;

2. berie na vedomie, že Európska komisia odhadla nárast prostriedkov vyčlenených v návrhu 
rozpočtu na rok 2012 na hlavnú iniciatívu s názvom európska platforma proti chudobe 
v porovnaní s minulým rokom na 3,3 %; žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie 
týkajúce sa prínosu ESF k tejto hlavnej iniciatíve a ku konkrétnym opatreniam 
zameraným na priority, ako je boj proti chudobe detí, žien, starších ľudí a migrujúcich 
pracovníkov a prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že rôzne nástroje a rozpočtové riadky, ktorými sa majú 
dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 prostredníctvom rozpočtu EÚ, nie sú dostatočne 
jasné a prekrývajú sa;

3. vyzýva Komisiu na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov v rozpočte EÚ, 
aby bolo možné dosiahnuť ambiciózne ciele hlavných iniciatív uvedených v oznámení 
Komisie o európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj v stratégii 
Európa 2020;

4. vyjadruje hlboké znepokojenie nad oznámením Európskej komisie drasticky znížiť 
prostriedky vyčlenené v rozpočte na program distribúcie potravín osobám v najväčšej 
hmotnej núdzi v Spoločenstve (MDP); vyzýva preto Komisiu a Radu, aby našli spôsob 
ako pokračovať v programe MDP na zostávajúce roky rozpočtového obdobia (2012 a 
2013) a v novom rozpočtovom období 2014 – 2020 na právnom základe, ktorý nebude 
môcť spochybniť Súdny dvor Európskej únie, a zachovali ročný rozpočtový strop vo 
výške 500 miliónov EUR s cieľom zaistiť, aby ľudia závislí od potravinovej pomoci 
netrpeli nedostatkom potravín;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú kohézna politika a štrukturálne fondy zohrávajú pri 
podpore zamestnanosti a sociálnom začleňovaní a pri boji s chudobou v mestách, kde žije 
väčšina znevýhodnených ľudí, ako aj vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje význam 
príspevku Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pri prevencii chudoby medzi 
pracovníkmi postihnutými krízou a Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress pri 
podpore podnikania; žiada, aby si každý fond zachoval svoju osobitnú úlohu 
v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR);

6. vyzýva na zlepšenie koordinácie medzi európskymi nástrojmi na boj proti chudobe, 
podporu sociálneho začleňovania a zamestnanosti, ako aj zlepšenie koordinácie medzi 
týmito nástrojmi a národnými zdrojmi; takisto presadzuje zjednodušenie pravidiel 
štrukturálnych fondov s cieľom podporiť boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a 
súčasne zabezpečiť prístup zameraný na dosiahnutie výsledkov, a žiada transparentné 
a merateľné kritériá účinnosti;

7. vyzýva členské štáty, aby po konzultácii s občianskou spoločnosťou a zúčastnenými 



PE466.977v02-00 4/5 AD\873151SK.doc

SK

stranami stanovili národné ciele, ktoré umožnia definovať ich prínos k splneniu tohto 
cieľa stratégie Európa 2020, poskytli informácie o tom, ako navrhované iniciatívy 
dopĺňajú existujúce európske, národné a miestne iniciatívy, a aby informovali Komisiu 
v rámci postupu európskeho semestra o presnom objeme zdrojov, ktoré vyčlenia na boj 
s chudobou a sociálnym vylúčením.
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