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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– vzhledem k tomu, že pro udržitelný ekonomický růst je nezbytný ucelenější přístup 
podporující zaměstnanost a sociální ochranu,

– vzhledem k tomu, že demokratické změny v severní Africe způsobili lidé žijící ve 
společnosti s nerovnoměrným rozdělením bohatství a vysokou nezaměstnaností,

1. zdůrazňuje, že evropská politika sousedství (EPS) by se měla zaměřit na ekonomické a 
sociální reformy, a to s důrazem na zaměstnanost a pracovní normy jako nutným 
předpokladem pro finanční podporu;

2. zdůrazňuje, že EPS by měla neodkladně řešit otázky trhu práce, jakými jsou nevyváženost 
mezi nabídkou a poptávkou, neformální práce a genderová nerovnováha, a to za 
odborného přispění a spolupráce Evropské unie a mezinárodních organizací, které se 
zabývají reformami pracovního trhu a tvorbou sociálních politik; 

3. zdůrazňuje význam vytváření pracovních příležitostí, ale připomíná, že je nutné účinně 
řešit nezákonnou migraci nezaměstnaných;

4. zdůrazňuje význam cirkulační mobility jak pro třetí země, tak pro EU a požaduje opatření, 
která by zabránila případnému odlivu mozků;

5. věří, že podněty jsou pro rozvíjení sociální kultury zásadní, a trvá na posílení postavení 
lidí a komunit a rovněž sociálního dialogu; 

6. naléhavě žádá Komisi, aby zcela nezávislé sociální partnery podporovala finančními 
prostředky, školením, vytvářením sítí a opatřeními pro budování kapacit; 

7. naléhavě žádá Komisi, aby podporovala budování správních kapacit v oblasti práce a 
sociálních věcí, které připraví a povedou tyto reformy; 

8. požaduje, aby Komise účinně sledovala výsledky svých akcí a financování;


