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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker vikten av att främja en bredare definition av fattigdom, 
som den som antogs vid världstoppmötet om social utveckling i Köpenhamn år 1995, som 
inbegriper nöd, social utslagning och bristande medbestämmanderätt, samt idén om en 
modell för social tillväxt som fördes fram i FN:s rapport ”Rethinking Poverty – Report on 
the World Social Situation 2010”.

2. Europaparlamentet kräver att varje land och region utarbetar svar på den globala 
ekonomiska krisen och att dessa omfattar de åtgärder som nämns i 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) politiska instrument ”A Global Jobs Pact”, så 
att investeringar i sysselsättningsintensiva och miljövänliga sektorer och sociala 
skyddssystem underlättas.

3. Europaparlamentet efterlyser att alla åtgärder för att skapa arbetstillfällen grundar sig på 
ILO:s agenda för anständigt arbete, så att man underlättar en rättvis fördelning av de 
vinster som ekonomisk tillväxt för med sig.

4. Europaparlamentet betonar att små jordbruk som är baserade på decentraliserade, 
miljövänliga och hållbara produktionsmedel underlättar skapande av arbetstillfällen samt 
hållbar utveckling.

5. Europaparlamentet efterlyser prioritering av utbildning, yrkesutbildning, teknikutbildning, 
kompetensutveckling, livslångt lärande, tillgång till finansiering, hälsovård och säkerhet, 
samt uppmuntran av projekt för entreprenörsinitiativ, särskilt för små företag och 
mikroföretag, i syfte att skapa en arbetsstyrka som räcker till, och att man härvidlag 
särskilt fokuserar på unga människor och kvinnor.

6. Europaparlamentet kräver att alla EU:s utvecklingsstrategier som inverkar på skapande av 
arbetstillfällen och fattigdomsbekämpning fokuserar på åtgärder som kräver att regeringar, 
det civila samhället, företag, stiftelser och lokalsamhällen uppfyller 
FN:s millennieutvecklingsmål senast år 2015.

7. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning av kommissionens och 
EU-medlemsstaternas utvecklingspolitik för att undvika att de olika politiska åtgärderna 
får negativ inverkan på uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen.


