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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– mając na uwadze, że zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga podejścia 
holistycznego sprzyjającego zatrudnieniu i ochronie socjalnej,

– mając na uwadze, że do zmian demokratycznych, które zaszły w północnej Afryce, 
doprowadzili ludzie żyjący w społeczeństwach o nierównym podziale bogactwa i 
wysokiej stopie bezrobocia,

1. podkreśla, że europejska polityka sąsiedztwa (EPS) powinna koncentrować się na 
reformach gospodarczych i społecznych z naciskiem na zatrudnienie, a warunkami 
wstępnymi wsparcia finansowego powinny być normy pracy;

2. podkreśla, że EPS powinna podejmować pilne kwestie dotyczące rynku pracy, takie jak 
brak równowagi między podażą a popytem, zatrudnienie nieformalne i dysproporcje pod 
względem płci, korzystając z wiedzy UE i organizacji międzynarodowych zajmujących 
się reformowaniem rynków pracy i opracowywaniem polityki społecznej oraz we 
współpracy z nimi; 

3. podkreśla znaczenie tworzenia miejsc pracy, lecz przypomina o konieczności skutecznego 
zaradzenia nielegalnej migracji bezrobotnych;

4. podkreśla korzyści płynące z mobilności wahadłowej zarówno dla krajów trzecich, jak i 
UE, oraz zwraca się o zapewnienie środków pozwalających uniknąć potencjalnego 
drenażu mózgów;

5. jest przekonany o decydującym znaczeniu impetu dla rozwoju kultury społecznej oraz 
nalega na upodmiotowienie ludności i społeczności oraz na wzmożenie dialogu 
społecznego; 

6. wzywa Komisję do wspierania w pełni niezależnych partnerów społecznych środkami 
finansowymi, szkoleniami, tworzeniem sieci i działaniami służącymi budowaniu 
zdolności; 

7. wzywa Komisję do wspierania tworzenia administracji odpowiedzialnej za zatrudnienie i 
sprawy socjalne, która przygotuje reformy i będzie im przewodzić; 

8. domaga się, aby Komisja skutecznie monitorowała wyniki swoich działań i finansowania.


