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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– overwegende dat duurzame economische groei alleen kan worden bereikt middels een 
alomvattende benadering die in het bijzonder aandacht besteedt aan werkgelegenheid en 
sociale bescherming,

– overwegende dat de democratische veranderingen in Noord-Afrika gerealiseerd zijn door 
mensen die leven in samenlevingen met een ongelijke verdeling van de welvaart en een hoge 
werkloosheid,

1. onderstreept dat het Europees nabuurschapsbeleid met name gericht moet zijn op 
economische en sociale hervormingen, met werkgelegenheid als de voornaamste prioriteit en
goede arbeidsnormen als een voorwaarde voor financiële steun;

2. onderstreept dat in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid oplossingen moeten 
worden gevonden voor ernstige arbeidsmarktproblemen zoals een niet op elkaar aansluitende 
vraag en aanbod, informele werkgelegenheid en genderonevenwichtigheden, en dit middels 
de expertise van en samenwerking tussen de EU en de internationale organisaties die zich 
met het hervormen van arbeidsmarkten en het ontwikkelen van sociaal beleid bezighouden;  

3. onderstreept het belang van het scheppen van nieuwe banen, maar vindt daarnaast dat 
tegelijkertijd de illegale migratie van werklozen doeltreffend moet worden aangepakt;

4. onderstreept het nut van circulaire mobiliteit voor zowel derde landen, als de EU, en dringt 
aan op maatregelen om een potentiële braindrain te vermijden;

5. is van oordeel dat momentum van essentieel belang is voor het ontwikkelen van een sociale 
cultuur, en wijst op het belang van empowerment van individuen en gemeenschappen, en van 
het versterken van de sociale dialoog; 

6. vraagt de Commissie met klem middels financiële steun, opleiding, het tot stand brengen van 
netwerken en maatregelen voor het opbouwen van capaciteit bij te dragen aan het ontstaan 
van onafhankelijke sociale partners;  

7. vraagt de Commissie met klem steun te geven voor het opbouwen van administratieve 
structuren op de gebieden werkgelegenheid en sociale zaken, die hervormingen voorbereiden 
en ten uitvoer leggen; 

8. vraagt de Commissie voor een doeltreffende evaluatie van haar acties en financiering te 
zorgen.


