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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

– λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική προσέγγιση υπέρ της απασχόλησης και της 
κοινωνικής προστασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη,

– λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικές αλλαγές στη Βόρειο Αφρική επήλθαν χάρη σε 
άτομα που ζουν σε κοινωνίες χαρακτηριζόμενες από άνιση κατανομή του πλούτου και 
υψηλή ανεργία,

1. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) πρέπει να έχει ως άξονα τις 
οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, με την απασχόληση στο επίκεντρο και τους 
κανόνες εργασίας ως προϋποθέσεις για την χορήγηση χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης·

2. τονίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να αντιμετωπίσει επείγοντα ζητήματα που αφορούν την αγορά 
εργασίας, όπως η έλλειψη συντονισμού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η άτυπη 
απασχόληση και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, με την πραγματογνωμοσύνη και τη 
συνεργασία της ΕΕ και των διεθνών οργανώσεων που ασχολούνται με την μεταρρύθμιση 
των αγορών εργασίας και την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών· 

3. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράνομη μετανάστευση ανέργων·

4. τονίζει την χρησιμότητα της κυκλικής κινητικότητας τόσο για τις τρίτες χώρες όσο και για 
την ΕΕ, και ζητεί να ληφθούν μέτρα προς αποφυγή μιας ενδεχόμενης διαρροής 
εγκεφάλων·

5. πιστεύει ότι η ώθηση έχει κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη κοινωνικού πολιτισμού, και 
εμμένει στην ενεργό συμμετοχή του κοινού και των κοινοτήτων και στην ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου· 

6. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προωθήσει πλήρως ανεξάρτητους κοινωνικούς 
εταίρους μέσω χρηματοδοτικής ενίσχυσης, εκπαίδευσης, δημιουργίας δικτύων και μέτρων 
ανάπτυξης ικανοτήτων· 

7. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση διοικητικών δομών στους τομείς 
της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, που θα προετοιμάζουν και θα 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις· 

8. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει αποτελεσματικά τα αποτελέσματα των 
δράσεων και της χρηματοδότησής της.


