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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē 7. un 8. progresa ziņojumu un aicina Komisiju 2014. gadā, izstrādājot 
6. ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, izvērtēt, kādas būs ilgtermiņa 
sekas tam, ka ekonomikas krīzes ietekmē atšķirības starp Eiropas reģioniem kļūst arvien 
izteiktākas, un kādi pasākumi jāveic, lai šīs atšķirības mazinātu;

2. norāda, ka atsevišķos reģionos to jauniešu lielais skaits, kuri pamet skolu, neiegūstot 
izglītības dokumentu, kas ļautu turpināt mācības, ievērojami pārsniedz 10 % mērķi, un 
tāpēc ir jārod risinājumi šo mazkvalificēto jauniešu integrācijai darba tirgū, jo 
kvalifikācijas trūkuma sekas ir bezdarbs, savukārt bezdarbs noved nabadzībā;

3. uzsver, ka atsevišķos reģionos nodarbinātības līmenis joprojām nesasniedz 60 % un ka ir 
daudzi reģioni, kuri atpaliek no valstī noteiktajiem mērķrādītājiem pat par 20–25 %, un šī 
situācija ir īpaši nelabvēlīga jauniešiem, sievietēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
cilvēkiem ar invaliditāti, kuru nodarbināšanai nepieciešami īpaši pasākumi, it sevišķi 
ņemot vērā to, ka atsevišķās nomaļās teritorijās bez darba dzīvo jau vairākas paaudzes pēc 
kārtas un visvairāk apdraudētas ir marģinalizētās kopienas;

4. apstiprina, ka pastāv tā sauktais pilsētu paradokss, proti, galvaspilsētu apkaimē — kaut 
gan šie reģioni saskaņā ar rādītājiem uzskatāmi par attīstītiem — bieži vien ir lielāks 
skaits nabadzības apdraudētu un materiāli nenodrošinātu ģimeņu, kurām raksturīga 
ārkārtīgi zema nodarbinātības intensitāte un draud atstumtība; šajā kontekstā galvenokārt 
ir runa par ģimenēm, kurās bērnus audzina tikai viens vecāks, ģimenēm, kuras aprūpē 
invaliditātes skartu ģimenes locekli, vai par vecāka gadagājuma cilvēkiem neilgi pirms 
pensijas vecuma sasniegšanas, kuriem ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību attiecībā 
uz līdzvērtīgu iespēju pieejamības nodrošināšanu, tostarp attiecībā uz fizisku pieejamību, 
kā arī informācijas un komunikācijas līdzekļu pieejamību, un šā mērķa īstenošana 
jānovērtē, pamatojoties uz objektīviem un salīdzināmiem rādītājiem un ņemot vērā arī 
demogrāfiskās pārmaiņas.


