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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по външни 
работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

– като има предвид, че за постигането на устойчив икономически растеж се изисква 
холистичен подход, подпомагащ заетостта и социалната защита,

– като има предвид, че демократичните промени в Северна Африка бяха 
предизвикани от хора, живеещи в общества с неравно разпределение на благата и 
висока безработица,

1. подчертава, че Европейската политика на съседство (ЕПС) следва да се съсредоточи 
върху икономическите и социални реформи, с центъра на които да се постави 
заетостта, а стандартите по отношение на условията на труд да бъдат предварителни 
условия за предоставянето на финансова подкрепа;

2. подчертава, че ЕПС следва да започне работа по неотложни въпроси, свързани с 
пазара на труда, като несъответствията между търсене и предлагане, неформалната 
заетост и дисбаланса между половете, като се опира на експертните познания и 
сътрудничеството на ЕС и на международните организации, които се занимават с 
реформиране на пазара на труда и разработване на социални политики;

3. подчертава значението на създаването на работни места, но припомня 
необходимостта от ефективно справяне с незаконната миграция на безработните;

4. подчертава ползите от циркулярната мобилност както за третите страни, така и за 
ЕС, и призовава за мерки за избягване на потенциалното изтичане на мозъци;

5. смята, че натрупаната динамика е решаваща за развитието на една социална култура 
и настоява за предоставянето на повече права на гражданите и общностите и за 
засилване на социалния диалог;

6. настоятелно призовава Комисията да оказва подкрепа на напълно независими 
социални партньори посредством финансова подкрепа, обучения, създаване на 
мрежи за поддържане на контакти и мерки за изграждане на капацитет;

7. настоятелно призовава Комисията да подкрепя изграждането на администрацията в 
областта на заетостта и социалните въпроси, която да подготви и ръководи 
реформите;

8. изисква от Комисията да следи ефективно за резултатите, постигнати от нейните 
действия и финансиране.


