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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ir svarīgi popularizēt plašāku nabadzības jēdziena definīciju, kura ir pieņemta 
1995. gadā Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmē par sociālo attīstību un kurā ietilpst 
jēdzieni „trūkums”, „sociālā atstumtība” un „nepietiekama līdzdalība”, un sociālās 
izaugsmes modeli, kas izklāstīts ANO 2010. gada ziņojumā par sociālo stāvokli pasaulē 
„No jauna domājot par nabadzību”;

2. prasa katrā valstī un reģionā izstrādāt savu atbildes rīcību uz globālo ekonomisko krīzi, 
tajā iekļaujot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) politikas instrumentā „Pasaules 
nodarbinātības pakts” minētos pasākumus, kas sekmētu ieguldījumus nozarēs ar intensīvu 
nodarbinātību un videi saudzīgās nozarēs, kā arī sociālās aizsardzības sistēmās;

3. lai sekmētu ekonomiskās izaugsmes labumu taisnīgu sadalījumu, pieprasa nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu pamatā likt SDO programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai;  

4. uzsver, ka zemnieku sīksaimniecības, kuras balstās uz decentralizētu, ekoloģisku un 
ilgtspējīgu ražošanu, sekmē jaunu darba vietu radīšanu un ilgtspējīgu attīstību;

5. aicina par prioritātēm uzskatīt izglītību, profesionālo izglītību, izglītību tehnoloģiju jomā, 
prasmju apgūšanu, mūžizglītību, piekļuvi finansējumam, veselību un drošību un atbalstu 
uzņēmējdarbības iniciatīvas shēmām, kas vairāk paredzētas mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem un kas sekmētu darbaspēka ilgtspējību, tādējādi galvenokārt 
pievēršoties jauniešiem un sievietēm;

6. prasa, lai visās ES attīstības politikas nostādnēs, kas ietekmē darba vietu radīšanu un 
nabadzības mazināšanu, galvenā uzmanība būtu pievērsta pasākumiem, kuri valdībām, 
pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmumiem, fondiem un vietējām kopienām izvirzītu 
pienākumu līdz 2015. gadam sasniegt ANO Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM);

7. prasa veicināt attīstības politikas saskaņotību starp Komisiju un ES dalībvalstīm, lai 
nepieļautu politikas pasākumu dažādības negatīvu ietekmi uz TAM sasniegšanu.


