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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

– Considerando que uma abordagem holística que favoreça o emprego e a protecção social é 
indispensável para um crescimento económico sustentável,

– Considerando que a mudança democrática no norte de África foi desencadeada por gente 
que vive em sociedades com uma distribuição desigual da riqueza e uma alta taxa de 
desemprego, 

1. Sublinha que a Política Europeia de Vizinhança (PEV) deve concentrar-se nas reformas 
económicas e sociais, com o emprego como núcleo central e as normas laborais como pré-
requisitos para o apoio económico;

2. Salienta que a PEV deve abordar questões urgentes do mercado de trabalho, como a falta 
de correspondência entre a oferta e a procura, o emprego informal e os desequilíbrios de 
género, recorrendo à experiência e colaboração da UE e das organizações internacionais 
que se dedicam a reformar os mercados de trabalho e a desenvolver políticas sociais;  

3. Destaca a importância da criação de emprego, mas recorda a necessidade de fazer frente 
de modo eficaz à migração ilegal dos desempregados;

4. Salienta a utilidade da mobilidade circular, tanto para os países terceiros como para a UE, 
e requer a adopção de medidas para evitar uma potencial fuga de cérebros;

5. Considera fundamental impulsionar o desenvolvimento de uma cultural social, e insiste na 
participação activa da população e das comunidades e no reforço do diálogo social;  

6. Insta a Comissão a privilegiar interlocutores sociais plenamente independentes mediante 
apoio económico, formação, criação de redes e medidas para a criação de capacidades; 

7. Insta a Comissão a apoiar o desenvolvimento da administração no que se refere ao 
emprego e aos assuntos sociais, que preparará e dirigirá as reformas;  

8. Insta a Comissão a supervisionar eficazmente os resultados das suas acções e 
financiamentos.


