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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je boj proti revščini in socialni izključenosti eden glavnih ciljev strategije 
Evropa 2020, zato je v osrčju prednostnih nalog Parlamenta za proračun EU;

2. je seznanjen s tem, da je Evropska komisija v osnutku proračuna 2012 ocenila povečanje 
za vodilno pobudo Evropska platforma proti revščini v primerjavi z lanskim letom ocenila 
na 3,3 %; poziva Komisijo, naj dodatno pojasni prispevek Evropskega socialnega sklada k 
tej vodilni pobudi ter posamezne ukrepe, ki se osredotočajo na prednostne naloge, kot so 
boj proti revščini otrok, žensk, starejših in migrantskih delavcev ter preprečevanje zgodnje 
opustitve šolanja; v zvezi s tem obžaluje pomanjkanje jasnosti in prekrivanje instrumentov 
ter proračunskih vrstic, s katerimi naj bi bili prek proračuna EU doseženi cilji strategije 
Evropa 2020;

3. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v proračunu EU zadostna sredstva za izpolnitev 
velikopoteznih ciljev glavnih pobud, ki jih je Komisija navedla v sporočilu o evropski 
platformi proti revščini in socialni izključenosti ter v strategiji Evropa 2020;

4. je zelo zaskrbljen, ker je Evropska komisija napovedala izrazito zmanjšanje proračunskih 
sredstev za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Skupnosti; zato 
poziva Komisijo in Svet, naj razvijeta rešitev za nadaljnje financiranje programa 
razdeljevanja hrane za preostali leti sedanjega obdobja financiranja (2012 in 2013) in za 
novo obdobje financiranja 2014–2020 na pravni podlagi, ki je Sodišče Evropske unije ne 
bo moglo izpodbijati, ter naj ohranita zgornjo letno mejo financiranja 500 milijonov EUR, 
s čimer bi zagotovili, da ljudje, ki so odvisni od pomoči, ne bodo trpeli pomanjkanja 
hrane;

5. poudarja odločilno vlogo, ki jo imajo kohezijska politika in strukturni skladi pri 
spodbujanju zaposlovanja in socialnega vključevanja ter spoprijemanju z revščino v 
mestnih območjih, kjer živi večina prikrajšanih ljudi, pa tudi na podeželju; poudarja 
pomemben prispevek Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji pri preprečevanju 
revščine med delavci, ki jih je prizadela kriza, evropskega mikrofinančnega instrumenta 
Progress pa pri podpiranju podjetništva; poziva, naj se v prihodnjem večletnem finančnem 
okviru ohranijo posebne funkcije teh skladov;

6. zahteva boljše usklajevanje evropskih instrumentov za boj proti revščini ter za 
spodbujanje socialnega vključevanja in zaposlovanja, pri čemer je treba te instrumente 
tudi bolje usklajevati z nacionalnimi viri; zagovarja tudi poenostavitev pravil strukturnih 
skladov, da bi podprli boj proti revščini in socialni izključenosti, ob hkratnem 
zagotavljanju v rezultate usmerjenega pristopa ter poziva k preglednim in merljivim 
merilom učinkovitosti;

7. poziva države članice, naj po posvetovanju z organizirano civilno družbo in 
zainteresiranimi stranmi določijo nacionalne cilje in tako opredelijo svoj prispevek k temu 
cilju strategije Evropa 2020 ter naj posredujejo informacije o tem, kako predlagane 
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pobude dopolnjujejo obstoječe evropske, nacionalne in lokalne pobude, Komisijo pa naj v 
postopku evropskega semestra letno obveščajo o natančnem obsegu financiranja, ki ga 
bodo namenile boju proti revščini in socialni izključenosti.
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