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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. hilser den 7. og 8. fremskridtsrapport velkommen og opfordrer Kommissionen til i 2014 i 
sin 6. rapport om økonomisk og social samhørighed at undersøge, hvilke langsigtede 
følger det har, at samhørigheden mellem de europæiske regioner aftager med stadig større 
fart på grund af finanskrisen, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at nedbringe 
disse forskelle;

2. henviser til, at det store antal unge, der forlader skolen i utide uden noget videreførende 
afgangsbevis, i visse regioner langt overstiger målet på 10 %, og at der derfor må findes 
løsninger med henblik på integration af disse lavt kvalificerede unge på arbejdsmarkedet, 
da de manglende kvalifikationer fører til arbejdsløshed, som igen fører til fattigdom;

3. fremhæver, at beskæftigelsen i visse regioner fortsat ligger på under 60 %, og at en række 
regioner endda mangler 20-25 % i at nå deres egne nationale målsætninger, hvilket har 
særlig negative virkninger for unge, kvinder, ældre og handicappede, hvis beskæftigelse 
kræver særlige foranstaltninger, især i betragtning af, at der i visse afsidesliggende 
samfund lever mennesker, der allerede i adskillige generationer har levet i arbejdsløshed, 
og hvoraf først og fremmest de marginaliserede befolkningsgrupper er truet;

4. bekræfter, at antallet af fattigdomstruede og materielt underforsynede familier med yderst 
lav arbejdsintensitet, som trues af social udelukkelse, ved det såkaldte "byernes paradoks" 
ofte er højere i hovedstadsregioner, der ifølge indikatorerne regnes for at være udviklede; 
påpeger, at der her først og fremmest er tale om familier med enlige forældre, familier, der 
plejer et handicappet familiemedlem, eller om ældre mennesker, der er tæt på 
pensionsalderen, med særligt behov for opmærksomhed med henblik på gennemførelsen 
af "Design for All", herunder den fysiske tilgængelighed og tilgængeligheden på 
områderne for information og kommunikation, hvis gennemførelse – også under 
hensyntagen til de demografiske ændringer – skal måles på grundlag af objektive og 
sammenlignelige parametre.


