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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства Седмия и Осмия доклад за напредъка и призовава Комисията през 2014 
г. да провери в Шестия доклад относно икономическото и социалното сближаване 
какви са дългосрочните последствия, предизвикани от все по-отслабващото 
сближаване    между европейските региони поради икономическата криза, и какви 
мерки трябва да бъдат предприети за намаляване на тези различия;

2. изтъква, че големият брой на младежите, напускащи училище без завършена 
образователна степен,  в отделни региони надвишава далеч целта от 10 % и че 
поради това трябва да бъдат намерени решения за интегрирането на тези 
нискоквалифицирани млади хора на пазара на труда, тъй като липсващите умения 
водят до безработица, което от своя страна води до бедност;

3. подчертава, че равнището на заетост в отделни региони е все още под 60 %  и че 
редица региони са пропуснали своите национални цели с 20-25 %, което се отразява 
особено неблагоприятно върху младежите, жените, възрастните хора и хората с 
увреждания, чиято заетост изисква специални мерки, особено с оглед на факта, че в 
някои отдалечени общини вече няколко последователни поколения живеят в 
условията на безработица, от която са застрашени основно маргинализираните 
групи от населението;

4. заявява, че под формата на т. нар. парадокс на градовете в столичните региони, 
считани за развити съгласно приложимите показатели, броят на заплашените от 
бедност и материално необезпечени семейства с изключително нисък интензитет на 
упражнявана трудова дейност, които са заплашени от изключване, често пъти е по-
голям;  тук става въпрос преди всичко за семейства с един самотен родител, за 
семейства, полагащи грижи за член на семейството с увреждания, или за възрастни 
хора непосредствено пред пенсиониране, които имат особена нужда от внимание с 
оглед на осъществяването на т.нар. „дизайн за всички“, включително за физическия 
достъп и достъпността в области, свързани с информацията и комуникацията, чието 
осъществяване, включително при отчитане на демографските промени,  трябва да 
бъде измервано чрез обективни и сравними показатели.


