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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută al șaptelea și al optulea raport intermediar și invită Comisia să analizeze în 2014, în 
cadrul celui de-al șaselea raport privind coeziunea economică și socială, ce impact pe 
termen lung îl are scăderea coeziunii dintre regiunile europene în urma crizei economice și 
ce măsuri trebuie luate pentru a reduce aceste diferențe;

2. subliniază că numărul mare de tineri care părăsesc școala fără o diplomă înregistrat în 
anumite regiuni depășește cu mult obiectivul de 10 % și că, prin urmare, trebuie găsite 
soluții de integrare pe piața muncii a acestor tineri slab calificați deoarece lipsa de formare 
duce la șomaj, care, la rândul său, duce la sărăcie;

3. subliniază că rata ocupării forței de muncă din anumite regiuni rămâne sub 60 % și că o 
serie de regiuni se îndepărtează chiar și de propriile obiective naționale cu 20-25 %, fapt 
care are efecte negative în special asupra tinerilor, femeilor, persoanelor în vârstă și 
persoanelor cu handicap, a căror încadrare profesională necesită măsuri speciale, 
îndeosebi având în vedere că, în anumite localități izolate, mai multe generații sunt deja în 
șomaj, lucru care amenință în primul rând comunitățile marginalizate;

4. atrage atenția asupra așa-zisului paradox al orașelor - în regiunile capitalelor, care sunt 
clasificate ca dezvoltate potrivit indicatorilor, numărul familiilor expuse riscului de sărăcie 
și lipsurilor materiale, cu o rată a ocupării foarte scăzută și amenințate cu excluziunea, 
este adesea mai mare; este vorba în principal de familii monoparentale, de familii care 
îngrijesc un membru de familie cu handicap sau de persoane mai în vârstă aflate în pragul 
pensionării, în cazul cărora trebuie acordată o atenție deosebită pentru a asigura punerea în 
aplicare a principiului „proiectării pentru toți”, inclusiv în privința accesului fizic și a 
accesibilității în domeniul informațiilor și comunicațiilor, progresele realizate în acest sens 
trebuind să fie măsurate prin intermediul unor indicatori obiectivi și comparabili, luând în 
considerare și schimbările demografice.


