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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is ingenomen met het zevende en achtste voortgangsverslag en verzoekt de Commissie in 
het zesde cohesieverslag over 2014 te onderzoeken wat het effect op de lange termijn is 
van de als gevolg van de economische crisis steeds zwakkere cohesie tussen de Europese 
regio’s en welke maatregelen er genomen moeten worden om deze kloof te overbruggen;

2. wijst erop dat het grote aantal vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde regio’s het 
streefcijfer van 10 % ruim te boven gaat, en dat er daarom een oplossing moet worden 
gevonden voor de integratie op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide jongeren, gezien 
het feit dat het gebrek aan opleiding tot werkloosheid en vervolgens tot armoede leidt;

3. benadrukt dat het aantal werkenden in bepaalde regio’s nog steeds minder dan 60 % 
bedraagt, en dat bepaalde regio’s zelfs met hun eigen, nationale streefcijfers nog 20 à 
25 % achterblijven, en dat hiervan vooral jongeren, vrouwen, bejaarden en mensen met 
een verminderde arbeidscapaciteit de dupe zijn, voor wie het behoud van hun baan 
speciale maatregelen vergt, vooral gezien het feit dat in bepaalde afgelegen gebieden de 
zoveelste generatie op rij werkloos is, een gevaar waarmee vooral gemarginaliseerde 
gemeenschappen te kampen hebben; 

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen dat 
te maken heeft met armoede, ontbering en een zeer lage arbeidsintensiteit vaak hoog is, en 
dat zij het risico lopen op uitsluiting, en dan vooral eenoudergezinnen, personen die belast 
zijn met de zorg voor een gehandicapt familielid, en ouderen die vlak voor hun pensioen 
staan, aan wie speciale aandacht moet worden besteed om ze gelijke toegang tot 
voorzieningen te verschaffen, met inbegrip van fysieke toegankelijkheid en toegang tot 
ICT-toepassingen, waarvan de verwezenlijking met objectieve en vergelijkbare waarden 
moet worden gemeten, met inachtneming van demografische uitdagingen.


