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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanţa promovării unei definiţii mai ample a sărăciei, aşa cum a fost 
adoptată în cadrul Summitului mondial pentru dezvoltare socială desfășurat la Copenhaga 
în 1995, care include privarea, excluderea socială şi lipsa de participare, precum şi ideea 
unui model de dezvoltare socială, aşa cum a fost prezentat în documentul Naţiunilor 
Unite „Regândirea sărăciei - Raport privind situaţia socială la nivel mondial 2010”;

2. solicită ca reacţiile la criza economică mondială să fie concepute pe ţări şi regiuni şi să 
includă măsurile menţionate în instrumentul de politică al Organizației Internaționale a 
Muncii (OMI) intitulat „Un pact global privind locurile de muncă”, pentru a facilita 
investiţiile în sectoarele cu capacitate foarte mare de absorbţie a locurilor de muncă şi 
care respectă mediul, precum şi în sistemele de protecţie socială;

3. solicită ca toate măsurile pentru crearea de locuri de muncă să fie bazate pe Agenda de 
lucru privind munca decentă a OIM pentru a facilita o distribuţie echitabilă a beneficiilor 
generate de creşterea economică; 

4. subliniază faptul că exploataţiile agricole mici bazate pe mijloace de producţie 
descentralizate, ecologice şi durabile contribuie la crearea de locuri de muncă şi la o 
dezvoltare durabilă;

5. solicită să se acorde prioritate educaţiei, formării profesionale, educaţiei tehnologice, 
formării de competenţe, învăţării de-a lungul vieţii, accesului la finanţe, asistenţei 
medicale şi siguranţei, precum şi încurajarea mecanismelor de iniţiative antreprenoriale, 
în special pentru crearea de locuri de muncă durabile de către întreprinderile mici şi 
foarte mici, acordându-se astfel atenţie specială tinerilor şi femeilor;

6. solicită ca toate politicile de dezvoltare ale UE, care au un impact asupra creării de locuri 
de muncă şi asupra reducerii sărăciei, să se concentreze pe măsuri care solicită
guvernelor, societăţii civile, societăţilor comerciale, fundaţiilor şi comunităţilor locale să 
îndeplinească până în 2015 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ale ONU;

7. solicită o coordonare consolidată a politicii de dezvoltare între Comisie şi statele membre 
ale UE pentru ca măsurile diferite în domeniul acestei politici să nu genereze un impact 
negativ asupra îndeplinirii ODM.


