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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta 7. a 8. správu o pokroku a vyzýva Komisiu, aby v 6. správe o hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti pre rok 2014 preskúmala, aké dlhodobé dosahy má v dôsledku hospodárskej 
krízy stále sa znižujúca miera súdržnosti medzi európskymi regiónmi a aké opatrenia sa 
musia prijať na odstránenie týchto rozdielov;

2. poukazuje na to, že vysoký počet osôb predčasne opúšťajúcich vzdelávací systém 
v niektorých regiónoch výrazne prevyšuje stanovený cieľ 10 % a že treba nájsť riešenia 
na začlenenie týchto mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou do trhu práce, pretože chýbajúca 
kvalifikácia má za následok nezamestnanosť, čo následne vedie k chudobe;

3. zdôrazňuje, že miera zamestnanosti v niektorých regiónoch je naďalej nižšia ako 60 % 
a viacero regiónov dokonca zaostáva za vlastnými vnútroštátnymi cieľmi o 20 – 25 %, čo 
znevýhodňuje predovšetkým mladých ľudí, ženy, staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím, zamestnávanie ktorých si vyžaduje osobitné opatrenia, a to s osobitným 
prihliadnutím na to, že v určitých odľahlých obciach už niekoľko po sebe nasledujúcich 
generácií nemá prácu, čo ohrozuje v prvom rade marginalizované skupiny obyvateľstva;

4. potvrdzuje, že v súvislosti s tzv. mestským paradoxom v regiónoch hlavných miest, ktoré 
sú na základe ukazovateľov považované za rozvinuté, je počet rodín, ohrozených 
chudobou a trpiacich materiálnym nedostatkom, s veľmi nízkou intenzitou práce, ktorým 
hrozí vylúčenie, často vyšší; týka sa to predovšetkým rodín s jedným rodičom, rodín, 
ktoré sa starajú o postihnutého člena rodiny, alebo starších ľudí tesne pred dovŕšením 
dôchodkového veku, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť, najmä so zreteľom na 
uplatňovanie zásady „návrhy pre všetkých“, vrátane zabezpečenia fyzického prístupu 
a prístupnosti v oblasti informatiky a komunikácie, pričom realizáciu tohto procesu je 
potrebné merať na základe objektívnych a porovnateľných ukazovateľov, a to 
s prihliadnutím aj na demografické zmeny.


