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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá 7. a 8. zprávu o pokroku a vyzývá Komisi, aby v 6. zprávě o soudržnosti za rok 2014 
přezkoumala, jaké dlouhodobé dopady má stále klesající míra soudržnosti mezi 
evropskými regiony vyvolaná hospodářskou krizí a jaká opatření je třeba přijmout, aby se 
tato propast zmenšila;

2. poukazuje na skutečnost, že v některých regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je třeba najít 
řešení, jak tyto mladé lidi s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, vzhledem k tomu, že 
nedostatek vzdělání vede k nezaměstnanosti, a ta pak k chudobě;

3. zdůrazňuje, že zaměstnanost je v některých regionech stále nižší než 60 % a že některé 
regiony zaostávají i za vlastními vnitrostátními cíli o 20–25 %, což znevýhodňuje zejména 
mladé lidi, ženy, starší osoby a osoby se změněnou pracovní schopností, kteří potřebují 
zvláštní opatření, mají-li si udržet zaměstnání, a se zvláštním zřetelem ke skutečnosti, že 
v některých vyloučených obcích žijí bez práce již četné generace, což ohrožuje zejména 
marginalizované skupiny obyvatel;

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského paradoxu hrozí chudoba v mnoha případech často 
spíše v regionech hlavních měst, které jsou podle ukazatelů považovány za vyspělé, a to 
rodinám čelícím materiální deprivaci a s velmi nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení, především rodinám s rodičem samoživitelem, pečovatelům o postiženého člena 
rodiny či starším lidem krátce před dosažením důchodového věku, jimž je nutné věnovat 
zvláštní pozornost v zájmu naplňování přístupu zajištění rovných příležitosti, včetně 
odstraňování překážek fyzické a informačně-komunikační povahy, přičemž naplňování 
tohoto přístupu je třeba měřit objektivními a srovnávacími referenčními hodnotami 
i s ohledem na demografické výzvy.


