
PA\806161DA.doc PE439.256v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2009/2171(INI)

25.2.2010

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udviklingsudvalget

om bekæmpelse af fattigdom og jobskabelse i udviklingslandene: vejen frem
(2009/2171(INI))

Ordfører: Gabriele Zimmer



PE439.256v01-00 2/3 PA\806161DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\806161DA.doc 3/3 PE439.256v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af at fremme en bredere definition af fattigdom som den, der 
blev vedtaget på verdenstopmødet om social udvikling i København i 1995, og som 
omfatter afsavn, social udstødelse og manglende deltagelse, samt ideen om en social 
vækstmodel, som blev lanceret i De Forenede Nationers rapport om den sociale situation 
på verdensplan i 2010, "Rethinking Poverty";

2. kræver, at de enkelte lande og regioner finder svar på den globale økonomiske krise 
omfattende de foranstaltninger, der nævnes i Den Internationale Arbejdsorganisation 
ILO's politikpapir "A Global Jobs Pact", med henblik på at lette investeringen i 
arbejdskraftintensive og miljøvenlige sektorer og sociale sikringsordninger;

3. opfordrer til, at alle jobskabende foranstaltninger baseres på ILO's dagsorden for 
anstændigt arbejde for at gøre det lettere at sikre en ligelig fordeling af den økonomiske 
væksts fordele; 

4. understreger, at små landbrug baseret på decentraliserede, grønne og bæredygtige 
produktionsmidler fremmer jobskabelse og bæredygtig udvikling;

5. opfordrer til, at man prioriterer almen og faglig uddannelse, tekniske uddannelser, 
erhvervsuddannelser, livslang læring, adgang til finansiering, sundhed og sikkerhed og 
fremme af iværksætterinitiativplaner primært for små virksomheder og 
mikrovirksomheder med henblik på at skabe en stabil arbejdsstyrke, først og fremmest 
med fokus på unge og kvinder;

6. kræver, at alle EU-udviklingspolitikker, der har indflydelse på jobskabelse og 
fattigdomsbekæmpelse, fokuserer på foranstaltninger, der kræver, at regeringer, 
civilsamfund, virksomheder, fonde og lokalsamfund opfylder FN's 
millenniumudviklingsmål inden 2015;

7. kræver øget koordinering af udviklingspolitikken mellem Kommissionen og EU's 
medlemsstater for at forhindre, at de forskellige aktioner indvirker negativt på 
opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene.


