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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europarlamentet betonar att bekämpning av fattigdom och social utestängning är ett 
viktigt mål för Europa 2020, och följaktligen centralt för Europaparlamentets 
prioriteringar för EU-budgeten.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen i budgetförslaget för 2012 har uppskattat att 
ökningen för den europeiska plattformens huvudinitiativ mot fattigdom blir 3,3 procent i 
jämförelse med året innan. Parlamentet ber kommissionen att lämna närmare förklaringar 
om Europeiska socialfondens bidrag till detta huvudinitiativ och de särskilda åtgärderna 
för att hantera prioriteringar som bekämpning av fattigdom bland barn, kvinnor, äldre och 
migrerande arbetstagare samt insatser för att motverka att elever lämnar skolan i förtid. I 
detta sammanhang beklagar parlamentet den bristande klarheten och att de olika 
instrumenten och budgetposterna, genom vilka Europa 2020-målen ska uppnås med EU:s 
budget, överlappar varandra.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försäkra sig om att tillräckliga medel 
finns i EU:s budget för att nå de ambitiösa målen för de viktiga initiativ som finns i 
kommissionens meddelande om europeiska plattformen mot fattigdom och social 
utestängning samt i Europa 2020-strategin.

4. Europaparlamentet är mycket oroat över Europeiska kommissionens tillkännagivande om 
drastiska nedskärningar av anslagen till EU:s program för utdelning av livsmedel till de 
sämst ställda i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet 
att hitta ett sätt att behålla livsmedelsutdelningsordningen under de återstående åren av 
innevarande finansieringsperiod (2012 och 2013) och den nya 
finansieringsperioden 2014–2020 på en rättslig grund som inte kan ifrågasättas av 
EU-domstolen, varvid det årliga finansieringstaket bör ligga kvar på 500 miljoner euro så 
att människor som är beroende av livsmedelsbistånd slipper hamna i livsmedelsfattigdom.

5. Europaparlamentet påpekar den viktiga roll som sammanhållningspolitiken och 
strukturfonderna har för att främja sysselsättning och social integration, och för att hantera 
fattigdom i urbana områden, där majoriteten av missgynnade personer bor, och i 
landsbygdsområden. Europaparlamentet betonar det betydande bidraget från 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ger för att förhindra fattigdom 
bland arbetare som drabbats av krisen, och från mikrofinansprogrammet i Progress för att 
stödja entreprenörskap. Parlamentet kräver att varje fonds specifika funktion ska bevaras 
inom den kommande fleråriga budgetramen.

6. Europaparlamentet efterlyser förbättrad samordning mellan EU:s instrument för 
fattigdomsbekämpning, stöd till social integration och sysselsättning samt förbättrad 
samordning mellan EU:s instrument och medlemsstaternas resurser. Parlamentet 
förespråkar även förenklade bestämmelser för strukturfonderna för att stödja kampen mot 
fattigdom och social utestängning, samtidigt som ett resultatinriktat angreppssätt 
garanteras, och kräver öppna och mätbara effektivitetskriterier.
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7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att efter samråd med företrädare för det 
organiserade civilsamhället och intressenter skapa nationella mål för att visa sina insatser 
för Europa 2020-målet, att informera om hur de föreslagna initiativen kompletterar 
befintliga europeiska, nationella och lokala initiativ och att inom ramen för förfarandet för 
den europeiska planeringsterminen informera kommissionen om den exakta storleken på 
de medel som kommer att fördelas för att bekämpa fattigdom och social utestängning.
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