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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– keďže udržateľný hospodársky rast si vyžaduje holistický prístup podporujúci 
zamestnanosť a sociálne zabezpečenie,

– keďže demokratické zmeny v severnej Afrike spôsobili ľudia žijúci v spoločnostiach 
s nerovnomerným rozdelením bohatstva a vysokou mierou nezamestnanosti,

1. zdôrazňuje, že európska susedská politika (ESP) by sa mala sústrediť na hospodárske 
a sociálne reformy a jej ústredným bodom by mala byť zamestnanosť a hlavnými 
predpokladmi finančnej podpory by mali byť pracovno-právne normy;

2. zdôrazňuje, že ESP by sa mala zaoberať naliehavými záležitosťami pracovného trhu, ako 
je nesúlad medzi ponukou a dopytom, nelegálne zamestnávanie a rodové nerovnosti, 
a využívať pri tom odborné znalosti a spoluprácu EÚ a medzinárodných organizácií, ktoré 
sa venujú reformám trhov práce a rozvíjaniu sociálnych politík;

3. zdôrazňuje význam tvorby pracovných miest, pripomína však, že je potrebné účinne riešiť 
nelegálnu migráciu nezamestnaných osôb;

4. zdôrazňuje užitočnosť kyvadlovej mobility pre tretie krajiny, ako aj pre EÚ, a žiada 
opatrenia, ktorými by sa zabránilo prípadnému úniku mozgov;

5. domnieva sa, že pre rozvoj sociálnej kultúry majú zásadný význam impulzy, a trvá na 
upevnení postavenia ľudí a spoločenstiev a na posilnení sociálneho dialógu;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby finančnými prostriedkami, odbornou prípravou, 
vytváraním sietí a opatreniami na budovanie kapacít podporovala plne nezávislých 
sociálnych partnerov;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala budovanie administratívy v oblasti práce 
a sociálnych vecí, ktorá zabezpečí prípravu a vedenie reforiem;

8. žiada Komisiu, aby účinne sledovala výsledky svojich opatrení a financovania;


