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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar de sjunde och åttonde framstegsrapporterna och uppmanar 
kommissionen att i den sjätte rapporten om den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen under 2014 undersöka de långsiktiga effekterna av den allt svagare 
sammanhållning som den ekonomiska krisen har medfört mellan Europas regioner, samt 
undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att överbrygga skillnaderna mellan 
regionerna.

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa regioner överstiger antalet elever som slutar skolan 
utan högskolebehörighet med bred marginal målet på 10 procent och att man därför måste 
finna lösningar för att integrera dessa lågutbildade ungdomar på arbetsmarknaden, 
eftersom bristande kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin tur leder till fattigdom.

3. Europaparlamentet framhäver att sysselsättningsgraden fortfarande ligger under 
60 procent i vissa regioner och att en del regioner till och med missar sina egna nationella 
mål med 20–25 procent, vilket framför allt får negativa effekter för ungdomar, kvinnor, 
äldre och personer med funktionshinder, vars anställning kräver särskilda åtgärder. I vissa 
isolerade samhällen har flera generationer levt i arbetslöshet, något som framför allt hotar 
marginaliserade folkgrupper.

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns en paradox i att städer som enligt mätningarna är 
att betrakta som utvecklade huvudstadsregioner ofta har fler familjer som hotas av 
fattigdom och materiella brister, arbetslöshet och utestängning. Detta gäller framför allt 
för familjer som består av en ensamstående förälder eller har en familjemedlem med 
funktionshinder, samt för äldre människor som snart ska gå i pension och behöver extra 
hjälp för att nå målet om lika tillgång, vilket även inkluderar fysisk tillgänglighet och 
tillgång till information och kommunikation. Genomförandet av detta kräver objektiva och 
jämförbara riktmärken, samtidigt som man också måste beakta de demografiska 
utmaningarna.


