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Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2008 o predlogu Sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu boja proti revščini in socialni 

izključenosti (2010) (KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD)) 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0797), 

– ob upoštevanju členov 251(2) in 137(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

poslala predlog Parlamentu (C6-0469/2007), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 

pravice žensk in enakost spolov (A6-0173/2008), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. je seznanjen s priloženo izjavo Komisije; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

 



P6_TC1-COD(2007)0278 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. junija 2008 z 

namenom sprejetja Sklepa št. .../2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem 

letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) 

 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve 

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu št. 1098/2008/ES.) 



Izjava Komisije 

 

Komisija pripisuje velik pomen lajšanju in spodbujanju široke udeležbe na vseh ravneh pri 

dejavnostih, povezanih z evropskim letom boja proti revščini in socialni izključenosti 2010, 

kar je praktičen način za zagotovitev, da bo njegov učinek pozitiven in trajen. 

 

Komisija bo v skladu s sklepom o evropskem letu v dokumentu o strateškem okviru pripravila 

skupne smernice, ki bodo določile glavne prednostne naloge za izvajanje dejavnosti v zvezi z 

evropskim letom, vključno z minimalnimi standardi v smislu udeležbe v nacionalnih organih 

in pri ukrepih (glej točko 2 dela II priloge sklepa). 

 

Dokument o strateškem okviru je namenjen nacionalnim izvršnim organom, pristojnim za 

oblikovanje nacionalnih programov za evropsko leto in izbiro posameznih ukrepov, ki bodo 

predlagani za financiranje Skupnosti, pa tudi drugim zadevnim akterjem. 

 

V tem okviru želi Komisija izpostaviti pomen lažjega dostopa za vse nevladne organizacije, 

vključno z majhnimi in srednje velikimi. Da bi zagotovili kar najširši možen dostop, se lahko 

nacionalni izvršni organi odločijo, da ne bodo zaprosili za sofinanciranje, ampak bodo 

namesto tega v celoti financirali nekatere ukrepe. 


