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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ker je za trajnostno gospodarsko rast potreben celovit pristop v korist zaposlovanju in 
socialni zaščiti,

– ker je do demokratičnih sprememb v severni Afriki prišlo zaradi ljudi, ki živijo v družbah 
z neenakomerno porazdelitvijo bogastva in visoko stopnjo brezposelnosti,

1. poudarja, da bi morali Evropsko sosedsko politiko (ESP) osredotočiti na gospodarske in 
socialne reforme s poudarkom na zaposlovanju, delovni standardi pa bi bili pogoj za 
finančno podporo;

2. poudarja, da bi morali v okviru Evropske sosedske politike s pomočjo strokovnega znanja 
in izkušenj ter sodelovanja EU z mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s 
preoblikovanjem trgov dela in razvojem socialnih politik, reševati pereča vprašanja na 
trgu dela, kot so neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem, neformalna zaposlitev in 
neravnovesje med spoloma; 

3. poudarja pomen ustvarjanja delovnih mest in opozarja, da se je treba učinkovito spoprijeti 
z nezakonitim preseljevanjem brezposelnih;

4. poudarja, da je krožna mobilnost koristna za tretje države in EU, ter poziva k ukrepom, s 
katerimi bi preprečili morebitni beg možganov;

5. meni, da je zdaj odločilni trenutek za razvoj socialne kulture, in vztraja na tem, da je treba 
ljudem in družbam dati pomembnejšo vlogo in okrepiti socialni dialog; 

6. poziva Komisijo, naj s finančno podporo, usposabljanjem, oblikovanjem omrežij in ukrepi 
za gradnjo zmogljivosti spodbuja popolnoma neodvisne socialne partnerje; 

7. poziva Komisijo, naj podpre razvoj upravnih zmogljivosti na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev za pripravo in vodenje reform; 

8. poziva Komisijo, naj učinkovito spremlja rezultate svojih ukrepov in njihovo financiranje.


