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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina septintąją ir aštuntąją pažangos ataskaitas ir ragina Komisiją 2014 m. 
šeštojoje ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje išnagrinėti, kokį ilgalaikį 
poveikį turi dėl ekonomikos krizės vis labiau mažėjanti Europos regionų sanglauda ir 
kokių priemonių reikėtų imtis norint sumažinti šiuos skirtumus;

2. pažymi, kad didelis mokyklos nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose regionuose stipriai 
viršija 10 proc. tikslą ir kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant integruoti šį žemos 
kvalifikacijos jaunimą į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema kvalifikacija lemia 
nedarbą, kurio pasekmė yra skurdas;

3. pabrėžia, kad užimtumo lygis kai kuriuose regionuose vis dar yra mažesnis negu 60 proc. 
ir kad daugelis regionų savo nacionalinių tikslų nevykdo net 20–25 proc., o tai daro itin 
neigiamą poveikį jaunimui, moterims, vyresniems asmenims ir neįgaliesiems, kurių 
užimtumui užtikrinti reikia ypatingų priemonių, ypač atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose 
izoliuotose gyvenvietėse jau daugelis kartų neturi darbo ir dėl to kyla ypatingas pavojus 
socialiai atskirtoms gyventojų grupėms;

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų paradoksą, pabrėžia, kad pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių regionuose šeimų, kurioms gresia skurdas, ir 
materialinį nepriteklių kenčiančių šeimų, kurių užimtumo lygis yra labai žemas ir kurioms 
gresia atskirtis, skaičius yra žymiai didesnis; visų pirma tai yra šeimos, kurias sudaro tik 
vienas iš tėvų ir jo vaikai, šeimos, slaugančios neįgalų šeimos narį, arba vyresni 
priešpensinio amžiaus asmenys, kuriems ypač reikalingas dėmesys įgyvendinant 
tinkamumo visiems principą, įskaitant fizinį prieinamumą ir prieinamumą informacijos ir 
komunikacijos srityse, kurio įgyvendinimo lygis, atsižvelgiant ir į demografinius 
pokyčius, turėtų būti įvertintas pasitelkiant objektyvius ir palyginamus rodiklius.


