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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

– întrucât este necesară o abordare holistică care favorizează ocuparea forţei de muncă şi 
protecţia socială în vederea unei creşteri economice sustenabile,

– întrucât schimbările democratice din Africa de Nord au fost ocazionate de oameni care 
trăiesc în societăţi în care distribuţia bogăţiei este inegală şi rata şomajului este ridicată,

1. subliniază faptul că politica europeană de vecinătate (PEV) ar trebui să se axeze asupra 
reformelor economice şi sociale, acordând o atenţie centrală ocupării forţei de muncă şi 
considerând standardele de muncă ca fiind condiţii prealabile necesare pentru acordarea 
de sprijin financiar;

2. evidenţiază faptul că politica europeană de vecinătate ar trebui să abordeze aspecte 
urgente cu privire la piaţa muncii, precum discrepanţele dintre cerere şi ofertă, munca la 
negru şi dezechilibrele în materie de gen, cu ajutorul expertizei şi colaborării din partea 
organizaţiilor internaţionale şi ale UE care se ocupă cu reformarea pieţei muncii şi 
dezvoltarea politicilor sociale; 

3. evidenţiază importanţa creării de locuri de muncă, dar reaminteşte necesitatea de a aborda 
în mod eficient migraţia ilegală a persoanelor fără loc de muncă;

4. subliniază utilitatea mobilităţii circulare atât pentru ţările terţe, cât şi pentru UE, şi solicită 
măsuri în vederea evitării unui eventual exod de creiere;

5. consideră că este esenţial să se dea un impuls dezvoltării unei culturi sociale şi insistă 
asupra responsabilizării oamenilor şi comunităţilor şi asupra consolidării dialogului social; 

6. îndeamnă Comisia să promoveze partenerii sociali complet independenţi acordându-le 
sprijin financiar, instruire şi creând reţele şi măsuri de consolidare a capacităţilor; 

7. îndeamnă Comisia să susţină dezvoltarea administraţiei în materia ocupării forţei de 
muncă şi afacerilor sociale, ceea ce va pregăti şi va duce la realizarea reformelor; 

8. solicită Comisiei să monitorizeze în mod eficient rezultatele acţiunilor şi fondurilor sale.


