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PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni 
odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. pozdravlja sedmo i osmo izvješće o napretku i poziva Komisiju da u šestom izvješću o 
gospodarskoj i društvenoj koheziji za 2014. razmotri dugoročne posljedice sve slabije 
kohezije između europskih regija koja je posljedica gospodarske krize te mjere koje se 
moraju poduzeti kako bi se te razlike umanjile;

2. napominje da je velik udio učenika koji napuštaju školovanje u nekim regijama daleko 
iznad ciljanih 10 % i da se stoga mora pronaći rješenje za integraciju nisko kvalificiranih 
mladih osoba na tržište rada, uzimajući u obzir da nedostatak kvalifikacija dovodi do 
nezaposlenosti, što pak vodi do siromaštva;

3. ističe da je stopa zaposlenosti u nekim regijama i dalje ispod 60 %, a neke su regije u 
svojim nacionalnim ciljevima podbacile za 20 – 25 %, što se posebno negativno odražava 
na mlade, žene, starije osobe i osobe s invaliditetom čije zapošljavanje zahtijeva posebne 
mjere, osobito s obzirom na to da u određenim izoliranim zajednicama već generacijama 
vlada nezaposlenost, a čime su posebno ugrožene marginalizirane skupine;

4. naglašava da je, u skladu s tzv. fenomenom „urbanog paradoksa”, broj obitelji na rubu 
siromaštva koje su materijalno nezbrinute i čiji je intenzitet rada vrlo nizak te kojima 
prijeti rizik od isključenosti često veći u područjima oko glavnih gradova koja se, u skladu 
s važećim pokazateljima, smatraju razvijenima; tu se prvenstveno radi o obiteljima sa 
samohranim roditeljima, obiteljima koje skrbe o članu obitelji s invaliditetom ili o starijim 
osobama koje su pred umirovljenjem, a za koje se posebno u obzir moraju uzeti jednake 
mogućnosti, uključujući fizičku dostupnost te pristupačnost u području informacija i 
komunikacija, a čija se provedba mora mjeriti objektivnim i usporedivim pokazateljima, 
uzimajući u obzir demografske promjene.


