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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. benadrukt het belang van de bevordering van een ruimere definitie van armoede, zoals 
aangenomen tijdens de wereldtop voor sociale ontwikkeling in Kopenhagen in 1995, die 
ontbering, sociale uitsluiting en een gebrek aan participatie omvat, evenals van het plan 
voor een model voor sociale groei, zoals voorgesteld in het rapport van de Verenigde 
Naties getiteld "Rethinking Poverty - Report on the World Social Situation 2010";  

2. vraagt dat de antwoorden op de mondiale economische crisis per land en per regio 
worden uitgedacht en dat ze de maatregelen omvatten die worden genoemd in het 
beleidsinstrument "Een mondiaal banenplan" van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO), met als doel investeringen in werkgelegenheidsintensieve en milieuvriendelijke 
sectoren en socialezekerheidsstelsels te vergemakkelijken;

3. eist dat alle maatregelen om werkgelegenheid te scheppen worden gebaseerd op de 
"Agenda voor waardig werk" van de IAO om zo de positieve gevolgen van de 
economische groei makkelijker rechtvaardig te kunnen verdelen;  

4. onderstreept dat kleinschalige landbouw op basis van gedecentraliseerde, groene en 
duurzame productiemiddelen het scheppen van werkgelegenheid en duurzame 
ontwikkeling kan vergemakkelijken;

5. dringt erop aan voorrang te geven aan onderwijs, beroepsopleidingen, technologische 
opleidingen, vaardigheidstraining, levenslang leren, toegang tot financiering, gezondheid 
en veiligheid, en de stimulering van programma's voor ondernemingsinitiatief, met name 
voor kleine en micro-ondernemingen, om een duurzaam arbeidspotentieel tot stand te 
brengen, waarbij de nadruk met name wordt gelegd op jongeren en vrouwen;     

6. vraagt dat bij het gehele ontwikkelingsbeleid van de EU dat een invloed heeft op het 
scheppen van werkgelegenheid en het bestrijden van armoede, nadruk wordt gelegd op 
maatregelen die regeringen, het maatschappelijk middenveld, ondernemingen, stichtingen 
en plaatselijke gemeenschappen verplichten de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling van de VN (MDG's) tegen 2015 te verwezenlijken;  

7. verlangt een versterkte coördinatie van het ontwikkelingsbeleid tussen de Commissie en 
de lidstaten van de EU om te verhinderen dat de verschillende beleidsmaatregelen een 
negatieve invloed hebben op de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling. 


