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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει τη σημασία της προώθησης ενός ευρύτερου ορισμού της ένδειας, όπως τον 
υιοθετηθέντα από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη
στην Κοπεγχάγη το 1995, ο οποίος περιλαμβάνει τις υλικές στερήσεις, τον κοινωνικό
αποκλεισμό και την έλλειψη συμμετοχής, και ενός μοντέλου κοινωνικής ανάπτυξης όπως 
το προταθέν από τον ΟΗΕ στο έγγραφο ‘Επανεξέταση της Ένδειας - Έκθεση για την 
παγκόσμια κοινωνική κατάσταση το 2010’·

2. ζητεί οι απαντήσεις στην παγκόσμια οικονομική κρίση να υιοθετούνται ειδικά για κάθε
χώρα και περιοχή και να περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο 
πολιτικής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο ‘Ένα παγκόσμιο σύμφωνο 
απασχόλησης’, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τομείς έντασης εργασίας 
και φιλικούς προς το περιβάλλον και σε συστήματα κοινωνικής προστασίας·

3. ζητεί κάθε μέτρο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας να βασίζεται στην ‘Ατζέντα της 
αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο’ της ΔΟΕ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η δίκαιη 
κατανομή των ωφελειών της οικονομικής μεγέθυνσης·

4. τονίζει ότι οι μικρής κλίμακας γεωργία που βασίζεται σε αποκεντρωμένα, πράσινα και 
βιώσιμα μέσα παραγωγής διευκολύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

5. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην παιδεία, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην
τεχνολογική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη δια βίου μάθηση, στην 
πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, στην υγεία και στην ασφάλεια και στην ενθάρρυνση 
προγραμμάτων επαγγελματικής πρωτοβουλίας, ιδίως για τις μικρές και εξαιρετικά μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμο εργατικό δυναμικό, με εστίαση
κυρίως στους νέους και τις γυναίκες·

6. ζητεί όλες οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ που έχουν επίπτωση επί της δημιουργίας
θέσεων εργασίας και της μείωσης της ένδειας να εστιάζονται στα μέτρα που απαιτούν 
από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και τις 
τοπικές κοινότητες την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) του 
ΟΗΕ μέχρι το 2015·

7. ζητεί ενισχυμένο συντονισμό της αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών της ΕΕ ώστε να προληφθεί η αρνητική επίπτωση των διαφόρων δράσεων 
πολιτικής επί της επιτεύξεως των ΑΣΧ.


