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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie propagowania szerszej definicji ubóstwa, zgodnie z tą przyjętą 
podczas szczytu światowego na rzecz rozwoju socjalnego w Kopenhadze w 1995 r., która 
obejmuje pozbawienie, marginalizację społeczną oraz brak udziału, a także ideę modelu 
wzrostu społecznego zgodnie z tą wysuniętą w sprawozdaniu ONZ na temat sytuacji 
socjalnej na świecie „Rethinking Poverty - Report on the World Social Situation 2010”;

2. domaga się, aby rozwiązania dotyczące walki z globalnym kryzysem gospodarczym były 
opracowywane przez kraje i regiony oraz obejmowały środki wymienione w 
instrumencie politycznym Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zatytułowanym 
„A Global Jobs Pact” w celu ułatwienia inwestycji w sektory zatrudniające dużą liczbę 
pracowników i przyjazne dla środowiska, a także w systemy ochrony socjalnej;

3. wzywa do oparcia wszystkich środków tworzenia miejsc pracy na programie godnej 
pracy opracowanym przez MOP w celu ułatwienia równomiernego rozdziału korzyści 
płynących ze wzrostu gospodarczego; 

4. podkreśla, że małe gospodarstwa rolne oparte na zdecentralizowanych, ekologicznych i 
trwałych środkach produkcji ułatwiają tworzenie miejsc pracy i trwały rozwój;

5. wzywa do nadawania priorytetowego charakteru edukacji, szkoleniom zawodowym, 
kształceniu technicznemu, rozwojowi umiejętności, ustawicznemu kształceniu, dostępowi 
do finansów, zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wspieraniu systemów inicjatywy 
przedsiębiorczej pozwalających głównie małym i mikroprzedsiębiorstwom tworzenie 
zrównoważonej siły roboczej, a tym samym skupienie się szczególnie na młodzieży i 
kobietach;

6. domaga się, aby wszystkie unijne strategie rozwoju mające wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i ograniczanie ubóstwa skupiały się na środkach wymagających od rządów, 
społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, fundacji oraz społeczności lokalnych 
realizacji milenijnych celów rozwoju ONZ do 2015 r.;

7. domaga się wzmożonej koordynacji polityki rozwojowej pomiędzy Komisją i państwami 
członkowskimi UE w celu uniknięcia sytuacji, w której różne działania polityczne będą 
miały negatywny wpływ na realizację milenijnych celów rozwoju.


