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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, jak je důležité podporovat širší definici chudoby, kterou přijal světový
summit o sociálním rozvoji konaný v roce 1995 v Kodani, jež zahrnuje deprivaci, sociální 
vyloučení a nedostatečné zapojení, a koncept modelu sociálního růstu, který byl 
předložen ve zprávě OSN o celosvětové sociální situaci v roce 2010 „Rethinking 
Poverty“;

2. požaduje, aby opatření na řešení světové hospodářské krize vypracovaly jednotlivé země 
a regiony a aby zahrnovala opatření uvedená v politickém nástroji Mezinárodní 
organizace práce (MOP) „Globální pakt o pracovních místech“, s cílem umožnit investice 
do odvětví s velkým počtem pracovních míst a šetrných k životnímu prostředí a do 
systémů sociální ochrany;

3. vyzývá, aby všechna opatření na vytváření pracovních míst vycházela z agendy důstojné 
práce Mezinárodní organizace práce s cílem umožnit spravedlivé rozdělení přínosů 
hospodářského růstu; 

4. zdůrazňuje, že malé zemědělské podniky, které se zaměřují na decentralizované, 
ekologické a udržitelné způsoby produkce, umožňují vytváření pracovních míst 
a udržitelný rozvoj;

5. požaduje, aby přednost dostalo vzdělávání, odborná příprava, technické vzdělání, 
zvyšování kvalifikace, celoživotní učení, přístup k finančním prostředkům, zdraví 
a bezpečnost a podpora programů podnikatelské iniciativy na vytvoření udržitelné 
pracovní síly určená především pro malé a střední podniky, se zaměřením zejména na 
mladé lidi a ženy;

6. požaduje, aby se všechny rozvojové politiky EU s dopadem na vytváření pracovních míst 
a snižování chudoby zaměřily na opatření, která zavazují vlády, občanskou společnost, 
podniky, nadace a místní komunity k dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN do roku 
2015; 

7. vyzývá k větší koordinaci rozvojové politiky mezi Komisí a členskými státy EU, aby se 
zabránilo negativnímu vlivu různých politických opatření na dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí.


