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POBUDE

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

1. pozdravlja sedmo in osmo poročilo o napredku ter poziva Komisijo, naj v šestem 
kohezijskem poročilu za leto 2014 preuči dolgoročni učinek stalnega nižanja stopnje 
kohezije med evropskimi državami in regijami kot posledice gospodarske krize in ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti za zmanjšanje razlik, zlasti kohezije med programskimi in 
neprogramskimi državami;

2. poudarja, da mora biti BDP še naprej eno od glavnih meril za določanje upravičenosti do 
pomoči v okviru regionalne politike, vendar ga je treba dopolniti z drugimi kazalniki za 
prepoznavanje najranljivejših regij; poudarja, da si samo na podlagi BDP ni mogoče 
ustvariti celovite slike o regionalnem razvoju in socialni koheziji, saj BDP ne upošteva 
ustreznih socialnih dejavnikov, kot so razlike v dohodkih in brezposelnost;

3. spodbuja Komisijo, naj podpre posebne ukrepe za ustvarjanje več in trajnostnih delovnih 
mest, naložbe v izobraževanje za regionalni in lokalni razvoj, spodbujanje lokalnega 
podjetništva ter oblikovanje novih finančnih instrumentov za vse vrste podjetij, zlasti za 
mala in srednja (MSP), da bi se lahko spopadli z vse večjo brezposelnostjo, revščino in 
socialno izključenostjo;

4. priznava, da se velik delež odhodkov Evropskega socialnega sklada (ESS) dodeljuje za 
spodbujanje več in boljših delovnih mest, podpiranje vključevanja in sodelovanja 
prikrajšanih skupin, tudi invalidov, ter razvoj vključujoče družbe, ki bo dostopna vsem; 
vendar poudarja, da bi bilo treba v času krize nameniti večjo pozornost učinkovitemu in 
ciljno usmerjenemu dodeljevanju sredstev Evropskega socialnega sklada za odpravo 
lokalnih in regionalnih neenakosti ter socialne izključenosti, da se zagotovi dostop do 
zaposlovanja najbolj ranljivim skupinam in zlasti mladim, prav tako pa bi bilo treba 
pomagati ženskam pri ponovnem vključevanju na trg dela z zmanjšanjem segregacije na 
podlagi spola;

5. ugotavlja, da je visok delež mladih, ki predčasno opustijo šolanje, v nekaterih regijah 
krepko nad mejo 10 % in da je treba tem mladim zagotoviti ponudbo na področju 
izobraževanja, usposabljanja ali dela, ki bo zadostila njihovim potrebam; v zvezi s tem 
poudarja pomen kampanje Jamstvo za mlade za osebe, ki predčasno opustijo šolanje; 
poudarja, da je treba za zmanjšanje števila mladih, ki predčasno opustijo šolanje, 
zagotoviti vključujoč izobraževalni sistem, ki ponuja enake možnosti vsem mladim; 
poudarja, da je treba najti rešitev glede vključevanja nizko usposobljenih mladih na trg 
dela z zagotavljanjem neoviranega, dostopnega in kakovostnega poklicnega usposabljanja 
in usposabljanja na delovnem mestu, da bi jim pomagali pridobiti spretnosti, ob 
upoštevanju dejstva, da pomanjkanje kvalifikacij vodi v številne družbene izzive, 
povezane z izključenostjo, odtujitvijo in neuspešnimi prizadevanji za samostojno 
življenje; poudarja, da je zato prispevek Evropskega socialnega sklada bistvenega 
pomena, saj pomaga večjemu številu mladih, da nadaljujejo šolanje in pridobijo ustrezne 
kvalifikacije, ki jih potrebujejo za delovno mesto in poklicno pot, ter zagotavlja širši 
dostop do visokokakovostnega izobraževanja s posebnimi projekti za otroke iz 
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prikrajšanih skupin in manjšin, vključno z invalidi; poziva države članice, naj spodbujajo 
ustrezno poklicno usposabljanje in usposabljanje na delovnem mestu za tiste, ki jim bo to 
koristilo;

6. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo politike, ki so naklonjene rasti, vključno 
z določanjem prednostnih nalog v zvezi z izdatki na področju izobraževanja, 
vseživljenjskega učenja, raziskav in inovacij, saj zgolj varčevalni ukrepi ne zadostujejo za 
boj proti obstoječi gospodarski krizi;

7. poudarja, da so zaposlitvene razmere mladih močno odvisne od splošnih gospodarskih 
razmer, zato je zelo pomembno mlade podpirati, usmerjati in spremljati pri prehodu iz 
izobraževanja v poklicno življenje; meni, da bi Komisija zato lahko vse prihodnje 
predloge za politike s tega področja uskladila s pobudama „Mladi in mobilnost“ ter 
„Priložnosti za mlade“;

8. poudarja, da stopnja zaposlenosti v nekaterih regijah ostaja pod 60 % in da v nekaterih 
regijah zaostajajo za nacionalnimi cilji za 20–25 %, kar zlasti negativno vpliva na mlade, 
ženske, starejše, negovalce in invalide; poudarja, da nekateri krizni ukrepi škodljivo 
vplivajo na kohezijo in bistveno večajo neenakosti v EU; poudarja, da so za ohranjanje 
zaposlitve za ljudi v skupinah z velikim tveganjem ali za ustvarjanje možnosti za njihovo 
zaposlovanje potrebni ciljno usmerjeni ukrepi na področju ustvarjanja delovnih mest, 
zagotavljanja možnosti usposabljanja in ohranjanja delovnih mest; poudarja, da je 
brezposelnost v določenih oddaljenih skupnostih navzoča že več generacij, kar je za 
obrobne skupnosti posebno tveganje;

9. opozarja, da stopnje zaposlenosti še vedno precej zaostajajo za ciljem strategije 
Evropa 2020, tj. da naj bi bilo do leta 2020 zaposlenih vsaj 75 % prebivalcev, starih od 20 
do 64 let; poudarja, da na regionalni ravni cilji glede stopnje zaposlenosti niso bili 
zastavljeni, vendar pa je vsaka država članica EU določila nacionalne cilje, ki v večini 
primerov niso bili izpolnjeni, saj je imela finančna in gospodarska kriza zelo 
nesorazmeren učinek na regionalne trge dela, zlasti v južni Evropi, kjer se je močno 
povečala brezposelnost mladih;

10. poudarja ugotovljene neenakosti med najvišjimi regionalnimi stopnjami zaposlenosti na 
severu in v osrednji EU in najnižjimi regionalnimi stopnjami zaposlenosti v južnih 
regijah;

11. v zvezi s tako imenovanim mestnim paradoksom poudarja, da je število družin, ki so na 
robu revščine, trpijo zaradi materialnega pomanjkanja, propadanja okolja in slabih 
stanovanjskih razmer, imajo zelo nizko intenzivnost dela in jim grozi izključenost ter 
energetska revščina, v številnih primerih višje v regijah v okolici glavnih mest, ki se po 
kazalnikih uvrščajo med razvite regije; meni, da je zlasti v primerih pri enostarševskih 
družin, velikih družin s štirimi ali več otroki, negovalcev (predvsem negovalci invalidnih 
družinskih članov), pripadnikov obrobnih skupnosti ali starejših oseb blizu upokojitve, za 
katere je dostop do enakih možnosti težaven, pomembno upoštevati vprašanje dostopnost 
v fizičnem smislu ter dostop do informacij in komunikacijskih sredstev, doseganje teh 
ciljev pa je treba meriti z objektivnimi in primerljivimi kazalniki, ki bodo upoštevali 
demografske izzive;
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12. poudarja, da bi lahko izmenjava znanja ter praksa sodelovanja za razvoj in rast med 
regionalnimi in lokalnimi organi držav članic pomagala premostiti vrzel v smislu 
strokovnega znanja ter povečati ozaveščenost glede poklicne mobilnosti; meni tudi, da bi 
bilo treba decentralizacijo in teritorialni razvoj še naprej spodbujati kot učinkovit način za 
odpravo obstoječe krize brezposelnosti;

13. meni, da je pomembno obravnavati vprašanje spodbujanja razvoja demokracije na lokalni 
in regionalni ravni ter da to zahteva močnejše prizadevanje EU za podpiranje 
spodbudnega okolja, ki bi lahko okrepilo zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov, da 
bi lahko vplivali na ustvarjanje delovnih mest in vključevanje prebivalstva ter ju 
spremljali; opozarja, da bi pri tem lahko imela odločilno vlogo raznolikost civilne družbe, 
tj. z vključevanjem socialnih partnerjev v proces uresničevanja cilja EU za vključujočo 
rast;

14. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo naložbe na področju podjetništva, 
ustanavljanja podjetij in samozaposlovanja kot način za ustvarjanje več delovnih mest, 
zlasti ker mala in srednja podjetja ter mikropodjetja zagotavljajo več kot dve tretjini 
delovnih mest v zasebnem sektorju EU; meni, da bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti regionalni in lokalni ravni; meni tudi, da so naložbe v socialna podjetja in 
socialno podjetništvo dobra dodatna možnost za izpolnjevanje socialnih potreb, ki jih 
javne dobrine in storitve ne pokrivajo.
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