
PA\873874SV.doc PE469.869v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2011/2157(INI)

26.7.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för utrikesfrågor

om översynen av den europeiska grannskapspolitiken
(2011/2157(INI))

Föredragande: Sylvana Rapti



PE469.869v01-00 2/3 PA\873874SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\873874SV.doc 3/3 PE469.869v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– En hållbar ekonomisk tillväxt förutsätter en helhetssyn till förmån för sysselsättning och 
socialt skydd.

– De demokratiska förändringarna i Nordafrika drivs igenom av invånare i samhällen med 
ojämlik förmögenhetsfördelning och stor arbetslöshet.

1. Europaparlamentet påpekar att den europeiska grannskapspolitiken bör koncentrera sig på 
ekonomiska och social reformer där sysselsättningsfrågor står i centrum och arbetsnormer 
är en förutsättning för ekonomiskt stöd.

2. Europaparlamentet påpekar att den europeiska grannskapspolitiken bör åtgärda akuta 
problem på arbetsmarknaden, såsom att utbud och efterfrågan inte möts samt frågor om 
informellt arbete och bristande balans mellan könen, vilket bör ske med sakkunskap och 
samordning från EU och de internationella organisationer som arbetar med att reformera 
arbetsmarknadspolitiken och utveckla socialpolitiken.

3. Europaparlamentet påpekar vikten av sysselsättningsskapande, men erinrar om att vi 
effektivt måste komma till rätta med olaglig invandring av arbetslösa.

4. Europaparlamentet påpekar att cirkulär migration är till nytta både för tredjeländer och för 
EU och efterlyser åtgärder för att en eventuell kunskapsflykt ska kunna undvikas.

5. Europaparlamentet anser att det ovillkorligen behövs en pådrivande kraft för att det ska 
utvecklas en social kultur och vidhåller att både människor och lokalsamhällen måste få 
mer att säga till om och att dialogen mellan arbetsmarknadens parter måste intensifieras.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att med hjälp av ekonomiskt stöd, 
utbildning, nätverksskapande och åtgärder för kapacitetsuppbyggnad arbeta för att 
arbetsmarknadens parter ska bli fullständigt oavhängiga.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja uppbyggnaden av en 
förvaltning av sysselsättningsfrågor och sociala frågor, som kommer att bereda marken för 
reformer och gå i ledningen för dem.

8. Europaparlamentet kräver att kommissionen effektivt ska övervaka resultaten av sina 
åtgärder och sin finansiering.


