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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať širšie vymedzenie pojmu chudoba, ktoré prijal 
Svetový samit o sociálnom rozvoji v Kodani v roku 1995 a ktoré zahŕňa nedostatok, 
sociálne vylúčenie a nedostatočnú účasť, ako aj koncepciu modelu sociálneho rastu 
predloženú v správe OSN o svetovej sociálnej situácii v roku 2010 „Rethinking Poverty“;

2. požaduje, aby kroky na riešenie globálnej hospodárskej krízy vypracovali krajiny 
a regióny a aby sa pritom zohľadnili opatrenia uvedené v politickom nástroji 
Medzinárodnej organizácie práve (ILO) nazvanom Globálny pakt k zachovaniu 
pracovných miest s cieľom napomôcť investície do odvetví s vysokou koncentráciou 
zamestnanosti a šetrných voči životnému prostrediu a do systémov sociálnej ochrany;

3. požaduje, aby sa všetky opatrenia na tvorbu pracovných miest opierali o program ILO 
pre dôstojnú prácu s cieľom umožniť vyvážené rozdelenie výhod vyplývajúcich 
z hospodárskeho rastu;

4. zdôrazňuje, že malé poľnohospodárske podniky, ktoré sú zamerané na decentralizované, 
ekologické a udržateľné výrobné prostriedky, napomáhajú tvorbu pracovných miest 
a trvalo udržateľný rozvoj;

5. požaduje, aby sa prioritná pozornosť venovala vzdelávaniu, odbornej príprave, 
technickému vzdelaniu, príprave zameranej na rozvoj zručností, celoživotnému 
vzdelávaniu, zdravotným a bezpečnostným otázkam a aby sa prednostne podporovali 
modely podnikateľských iniciatív pre malé podniky a mikropodniky s cieľom vytvoriť 
udržateľnú pracovnú silu, najmä so zameraním na mladých ľudí a ženy;

6. požaduje, aby sa všetky rozvojové politiky EÚ majúce vplyv na tvorbu pracovných miest 
a zmiernenie chudoby sústreďovali na opatrenia, ktoré zaviažu vlády, občiansku 
spoločnosť, podniky, nadácie a miestne komunity k splneniu rozvojových cieľov 
tisícročia, ktoré prijala OSN, do roku 2015;

7. požaduje posilnenie koordinácie rozvojovej politiky medzi Komisiou a členskými štátmi 
EÚ, aby sa predchádzalo negatívnemu vplyvu rôznych politických opatrení na splnenie 
rozvojových cieľov tisícročia.


