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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έβδομη και όγδοη έκθεση προόδου και ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει το 2014, στην έκτη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική 
και κοινωνική συνοχή, τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της σταθερής μείωσης της συνοχής 
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, η οποία οφείλεται στην οικονομική κρίση, καθώς 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να γεφυρωθεί το εν λόγω χάσμα·

2. επισημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο υπερβαίνει 
σε ορισμένες περιοχές κατά πολύ τον στόχο του 10% και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αναζητηθούν λύσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων αυτών που έχουν ανεπαρκή 
κατάρτιση στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι η έλλειψη δεξιοτήτων οδηγεί στην 
ανεργία, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην φτώχεια·

3. υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης σε ορισμένες περιοχές συνεχίζει να είναι 
κάτω από 60% και ότι ορισμένες περιοχές αποκλίνουν από τους εθνικούς τους στόχους 
κατά 20–25%, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στους νέους, τις γυναίκες, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες· για την απασχόληση των εν λόγω ομάδων 
απαιτείται να ληφθούν ειδικά μέτρα, ιδίως επειδή σε ορισμένες απομονωμένες κοινότητες 
η ανεργία πλήττει περισσότερες γενεές, γεγονός που συνιστά απειλή κυρίως για τις 
περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το «αστικό παράδοξο», ο αριθμός των οικογενειών που ζουν στο 
όριο της φτώχειας, αντιμετωπίζουν υλική στέρηση, έχουν ιδιαίτερα χαμηλή ένταση 
εργασίας και απειλούνται να αποκλειστούν είναι συχνά υψηλότερος στις περιοχές γύρω 
από τις πρωτεύουσες, οι οποίες σύμφωνα με τους δείκτες θεωρούνται ανεπτυγμένες· 
πρόκειται ιδίως για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που φροντίζουν κάποιο μέλος 
τους που έχει αναπηρία ή για ηλικιωμένους λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση, δηλαδή για 
ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση –είτε 
πρόκειται για τη φυσική πρόσβαση είτε για την πρόσβαση στις τεχνολογίες των 
επικοινωνιών και της επικοινωνίας– η επίτευξη της οποίας πρέπει να αξιολογείται μέσω 
αντικειμενικών και συγκρίσιμων δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη τη δημογραφική αλλαγή.


