
PA\1004762SL.doc PE519.793v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2013/2008(INI)

30.9.2013

OSNUTEK MNENJA
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za regionalni razvoj
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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sedmo in osmo poročilo o napredku ter poziva Komisijo, naj v šestem 
kohezijskem poročilo za leto 2014 preuči dolgoročni učinek stalnega nižanja stopnje 
kohezije med evropskimi regijami, kot posledica gospodarske krize, in ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti za zmanjšanje razlik;

2. ugotavlja, da je visok delež mladih, ki predčasno opustijo šolanje, v nekaterih regijah 
krepko nad mejo 10 % in da je treba najti rešitev glede vključevanja nizko usposobljenih 
mladih na trg dela, ob upoštevanju dejstva, da pomanjkanje kvalifikacij vodi v 
brezposelnost in posledično v revščino;

3. poudarja, da stopnja zaposlenosti v nekaterih regijah ostaja pod 60 % in da v nekaterih 
regijah zaostajajo za nacionalnimi cilji za 20-25 %, kar zlasti negativno vpliva na mlade, 
ženske, starejše in invalide; za ohranjanje zaposlitve za te ljudi so potrebni posebni 
ukrepi, zlasti ker je brezposelnost v nekaterih oddaljenih skupnostih navzoča že več 
generacij, kar predstavlja za obrobne skupnosti posebno tveganje;

4. v zvezi s tako imenovanim mestnim paradoksom poudarja, da je število družin, ki so na 
robu revščine, se soočajo z materialnim pomanjkanjem, imajo zelo majhne možnosti za 
delo in jim grozi izključenost – zlasti enostarševske družine, negovalci invalidnih 
družinskih članov ali starejše osebe blizu upokojitve, katerim je treba še zlasti zagotoviti 
enake možnosti, med drugim dostopnost v fizičnem smislu ter dostop do informacij in 
komunikacijskih sredstev, doseganje teh ciljev pa je treba meriti z objektivnimi in 
primerljivimi kazalniki, ki bodo upoštevali demografske izzive –, v številnih primerih 
višje v regijah v okolici glavnih mest, ki se po kazalnikih uvrščajo med razvite regije.


