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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава значението на насърчаването на по-широко определение на бедността, 
каквото беше прието на световната среща на върха за социалното развитие, 
проведена в Копенхаген през 1995 г., включващо лишения, социално изключване и 
липса на участие, и модела за социален растеж, предложен в доклада на 
Обединените нации „Преосмисляне на бедността - доклад относно социалното 
положение в света през 2010 г.“,

2. изисква отговорите на световната икономическа криза да са съобразени с 
държавите и регионите и да включват мерките, споменати в приетия от 
Международната организация на труда (МОТ) инструмент на политика Глобален 
пакт за заетостта с цел да се улеснят инвестициите в сектори с голям брой на заети 
лица и благоприятно влияние върху околната среда и системите за социална
закрила;

3. призовава към мерки за създаване на работни места, основани на програмата за 
достоен труд на МОТ, за да се улесни справедливото разпределение на ползите от 
икономическия растеж; 

4. подчертава, че дребното земеделие, основано на децентрализирани, екологични и 
устойчиви средства за производство улеснява създаването на работни места и 
устойчивото развитие;

5. призовава да се даде приоритет на образованието, професионалното обучение, 
образованието в областта на технологиите, усвояването на умения , ученето през 
целия живот, достъпа до финансиране, здравеопазване и сигурност и насърчаване 
на схемите за предприемачески инициативи предимно за малки предприятия и 
микропредприятия да създават устойчива работна сила, като се насочват по-
специално към младите хора и жените;

6. изисква всички политики за развитие на ЕС с въздействие върху създаването на 
работни места и изкореняването на бедността да бъдат насочени към мерки, които 
изискват правителствата, гражданското общество, дружествата, фондациите и 
местните общности да постигнат Целите на хилядолетието за развитие на ООН до 
2015 г.;

7. призовава за подобрена координация на политиката за развитие между Комисията 
и държавите-членки на ЕС, за да се избегне неблагоприятното въздействие на 
различните политически действия върху постигането на Целите на хилядолетието 
за развитие;


