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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za razvoj, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen spodbujanja širše opredelitve revščine, sprejete na svetovnem vrhu o 
socialnem razvoju v Københavnu leta 1995, ki vključuje pomanjkanje, socialno 
izključenost in pomanjkanje udeležbe ter zamisel o modelu socialne rasti, kot je 
predlagano v poročilu Združenih narodov z naslovom Ponoven razmislek o revščini –
poročilo o svetovnem socialnem položaju za leto 2010;

2. zahteva, da morajo odzive na svetovno gospodarsko krizo pripraviti države in regije, pri 
tem pa upoštevati ukrepe iz Globalnega pakta, instrumenta politike Mednarodne 
organizacije dela, da se olajša investiranje v sektorje z visoko zaposlitveno intenzivnostjo 
in v okolju prijazne sektorje ter v sisteme socialnega varstva;

3. poziva, naj vsi ukrepi za ustvarjanje delovnih mest temeljijo na agendi za dostojno delo 
Mednarodne organizacije dela, da bi omogočili pravično razdelitev ugodnosti 
gospodarske rasti;

4. poudarja, da malo kmetijstvo, ki temelji na decentralizirani, ekološki in trajnostno 
naravnani proizvodnji, omogoča ustvarjanje delovnih mest in trajnostni razvoj;

5. poziva k prednostni obravnavi izobraževanja, poklicnega usposabljanja, tehnološkega 
izobraževanja, pridobivanja spretnosti, vseživljenjskega učenje, dostopa do finančnih 
sredstev, zdravstvenih storitev in varnosti in naj se za spodbujanje trajnostne delovne sile, 
zlasti mladih in žensk, spodbuja sheme podjetniških pobud za mala in mikro podjetja;

6. zahteva, naj se vse razvojne politike EU, ki vplivajo na odpiranje delovnih mest in 
zmanjšanje revščine, osredotočijo na ukrepe, ki od vlad, civilne družbe, podjetij, fundacij 
in lokalne skupnosti zahtevajo, da do leta 2015 uresničijo razvojne cilje tisočletja ZN;

7. poziva k spodbujanju usklajevanja razvojne politike med Komisijo in državami članicami 
EU, da različni politični ukrepi ne bi negativno vplivali na doseganje razvojnih ciljev 
novega tisočletja.


