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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli a szegényég szélesebb körű meghatározása támogatásának fontosságát az 1995-
ös koppenhágai társadalmi fejlődési csúcstalálkozón elfogadottak szerint, amely 
meghatározásba beletartozik a nélkülözés, a társadalmi kirekesztettség és a részvétel 
hiánya, illetve az ENSZ „A szegénység újraértelmezése – a világ szociális helyzetéről 
szóló jelentés, 2010” című dokumentumában szereplő, társadalmi növekedési modellre 
vonatkozó elképzelés;

2. kéri, hogy a globális gazdasági válságra adott válaszokat vizsgálják felül országonként és 
régiónként, és foglalják bele a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) globális 
foglalkoztatási paktum című politikai eszközében említett intézkedéseket, hogy 
megkönnyítsék a munkaerő-intenzív és a környezetbarát ágazatokba és a szociális 
védelmi rendszerekbe való beruházásokat;

3. felhív a munkahelyteremtő intézkedéseknek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
méltányos munka programjára való alapozására a gazdasági növekedés előnyei egyenlő 
módon való megosztásának megkönnyítése céljából; 

4. hangsúlyozza, hogy a decentralizált, zöld és fenntartható termelési módszereken alapuló 
kisgazdaságok elősegítik a munkahelyteremtést és a fenntartható fejlődést;

5. kéri, hogy az oktatás, a szakképzés, a műszaki oktatás, a képességfejlesztés, az 
élethosszig tartó tanulás, a finanszírozáshoz, egészségügyhöz és biztonsághoz való 
hozzáférés, illetve az elsősorban kis- és mikrovállalkozásoknak szóló 
vállalkozáskezdeményezési rendszerek ösztönzése kapjon prioritást a fenntartható 
munkaerő megteremtése érdekében, a fiatalokra és a nőkre összpontosítva;

6. kéri, hogy minden európai uniós fejlesztési politika, amely hatással bír a 
munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére, összpontosítson azokra az 
intézkedésekre, amelyek előírják a kormányok, a civil társadalom, a vállalkozások, 
alapítványok és helyi közösségek számára az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak 
2015-ig való elérését; 

7. felszólít a Bizottság és az EU tagállamok közötti megerősített fejlesztéspolitikai 
együttműködésre annak elkerülése érdekében, hogy a különböző politikai tevékenységek 
negatív hatással legyenek a millenniumi fejlesztési célok teljesítésére.


