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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad svarbu propaguoti platesnę skurdo apibrėžtį, kuri buvo patvirtinta 1995 m. 
Kopenhagoje vykusiame Pasaulio aukščiausio lygio susitikime dėl socialinio vystymosi ir 
kuri apima skurdą, socialinę atskirtį ir negalėjimą dalyvauti visuomenės gyvenime, taip 
pat Jungtinių Tautų 2010 m. ataskaitoje apie pasaulio socialinę padėtį, pavadintoje 
„Naujas požiūris į skurdą“, pasiūlytą socialinio vystymo metodo planą;

2. prašo priemones, skirtas spręsti pasaulinės ekonominės krizės problemas, suskirstyti 
pagal šalis ir regionus, įtraukti priemones, paminėtas Tarptautinės darbo organizacijos 
(TDO) politikos priemonėje, pavadintoje „Visuotinis darbo vietų paktas“, siekiant 
palengvinti investicijas į tuos sektorius, kuriuose dirba daug žmonių ir kurie nekenkia 
aplinkai, taip pat į socialinės apsaugos sistemas;

3. ragina darbo vietų kūrimo priemones paremti TDO Padoraus darbo darbotvarke siekiant 
palengvinti teisingą ekonomikos augimo naudos paskirstymą; 

4. pabrėžia, kad nedidelės žemės ūkio bendrovės, kurios naudojasi decentralizuotomis, 
ekologiškomis ir tvariomis gamybos priemonėmis, palengvina darbo vietų kūrimą ir tvarų 
vystymą;

5. ragina pirmenybę suteikti švietimui, profesiniam mokymui, švietimui apie technologijas, 
įgūdžių lavinimui, mokymuisi visą gyvenimą, galimybei gauti finansavimą, sveikatos 
apsaugą ir saugumą, taip pat verslumo skatinimo programoms, ypač skirtoms mažoms ir 
labai mažoms įmonėms, kad jos galėtų kurti darbo vietas ir ypatingą dėmesį atkreipti į 
jaunimą ir moteris;

6. ragina, kad rengiant ES vystymosi politiką, darančią poveikį darbo vietų kūrimui ir 
skurdo mažinimui, būtų atkreipiamas dėmesys į priemones, pagal kurias reikalaujama, 
kad vyriausybės, pilietinė visuomenė, įmonės, fondai ir vietos bendruomenė iki 2015 m. 
pasiektų JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT);

7. ragina Komisiją ir ES valstybes nares labiau koordinuoti vystymosi politiką ir siekti 
užkirsti kelią įvairiems politikos veiksniams, galintiems neigiamai paveikti TVT siekį.


