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POBUDE

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

1. opozarja na stopnjo brezposelnosti mladih, zlasti na velike razlike med regijami in 
državami članicami, saj v njih ta stopnja sega od manj kot 10 % do več kot 60 %; prav 
tako opozarja na število mladih, ki nimajo izobrazbe ali zaposlitve in se ne usposabljajo 
(14 milijonov mladih v starosti od 15 do 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo), h čemur je treba prišteti negotove zaposlitve mnogih mladih, ki delo imajo; 
meni, da obe okoliščini ogrožata sam evropski projekt, saj spodkopavata gospodarski 
razvoj in sposobnost preživetja združene Evrope na področju kakovosti življenja in 
delovnih pogojev ter prihodnji potencial za rast, hkrati pa tudi ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je opredeljena v členu 174 PDEU; meni tudi, da so 
zaradi tega potrebni učinkoviti ukrepi na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, tudi v zvezi z mesti in podeželskimi območji, zlasti glede na težave in izzive, se
katerimi se trenutno sooča EU, in dejstvo, da bolj kot kdaj prej potrebuje močne in 
inovativne mlade;

2. meni, da mladi zaradi svojih družbenih in gospodarskih okoliščin predstavljajo eno 
najranljivejših skupin v Uniji, kar zadeva zaposlovanje, zlasti v sedanjih razmerah 
gospodarske in finančne krize, glede na to, kako pomembno je imeti veliko število mladih 
na trgu dela, in glede na dejstvo, da se soočajo z najresnejšimi težavami pri zaposlovanju; 
meni, da s spodbujanjem in dopolnjevanjem prizadevanj držav članic, da bi oživile 
gospodarsko aktivnost in pospešile zaposlovanje na svojem ozemlju, kohezijska politika 
EU predstavlja temeljno orodje, s katerim lahko Unija pripomore k premagovanju 
sedanjih razmer, tako da usmerja in oblikuje izvajanja potrebnih strukturnih reform ter 
osredotoča naložbe na prednostne ukrepe, da bi čim bolj povečala učinek naložb na 
socialni in gospodarski položaj regije ali države članice, kar bo spodbudilo gospodarstvo 
in pomagalo ustvarjati nova delovna mesta za mlade; zato poziva države članice, naj v 
celoti in usklajeno izkoristijo razpoložljiva sredstva EU (ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESPR), da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje v gospodarstvu in družbi 
v njihovo korist, ob tem pa med drugim podprejo mlade podjetnike prek vseevropskega 
projekta podjetniških inkubatorjev, da jim omogočijo ustanavljati svoja podjetja v 
zaščitenem poslovnem okolju; poleg tega priporoča, da bi bilo treba ustvariti primerne 
pogoje za tvegani kapital, in poudarja, da je treba upoštevati regionalne posebnosti, saj so 
lahko te odločilne za uspešnost ali neuspešnost pobud mladih po vsej EU in zlasti v 
najbolj prikrajšanih in najbolj oddaljenih regijah, kjer so naložbe nujne za zagotavljanje 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije;

3. poudarja, da te razmere niso le posledica gospodarske krize v Evropi, temveč med drugim 
tudi strukturnih vprašanj, ki izhajajo iz politik izobraževanja in zaposlovanja, ki jih je 
treba izboljšati; meni, da so potrebne privlačnejše pedagoške strategije, ki so bolj 
povezane z regionalnim ozadjem, in oblikovanje mrež platform za izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks med regijami in državami članicami ob upoštevanju različnih razmer in 
omogočanju prožnosti v skladu s posebnimi potrebami in značilnostmi posamezne regije, 
ob tem pa je treba opredeliti prednostna področja za razvoj posamezne regije ter 
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spodbujati izvajanje učinkovitejših strategij za prehod v delovno življenje (z močnimi 
povezavami med šolo in delom) in razvoj varnejših poklicnih poti; poudarja skrb 
vzbujajoče posledice gospodarske krize na položaj, v katerem so se znašli mladi; poziva 
države članice, naj se izogibajo velikim rezom na pomembnih področjih, kot so 
izobraževanje, raziskave in inovacije, ker ti rezi skupaj z drugimi negativnimi učinki 
gospodarske in finančne krize predstavljajo resno oviro v boju proti brezposelnosti med 
mladimi in preprečujejo prihodnje naložbene strategije, usmerjene v mlade;

4. se glede na to, da na trgu dela izginjajo in nastajajo delovna mesta v različnih 
gospodarskih sektorjih in da se vsako leto ukine 15 % delovnih mest in se jih prav toliko 
spet ustvari, zaveda, da je za predvidevanje sprememb ustrezen globalni pristop kot del 
resnično učinkovite politike zaposlovanja; meni, da je nujno oblikovati politike 
kvalifikacij, ki lahko učinkovito spodbujajo prizadevanja za vseživljenjsko usposabljanje 
z omogočanjem visoko kakovostne prekvalifikacije ter začetnega in stalnega prilagajanje 
znanj in spretnosti potrebam podjetij in gospodarstva v vseh regijah; v tem smislu 
poudarja pomen zapolnitve vrzeli med izobraževanjem in trgom dela ter poudarja 
neskladja med znanjem in spretnostmi, pridobljenimi z izobrazbo, ter današnjimi 
delovnimi mesti in pomen izvajanja ukrepov za varstvo in podporo brezposelnim, medtem 
ko iščejo nove priložnosti; meni, da bi morali biti sprejeti ukrepi tesno povezani, da bodo 
pomagali okrepiti in spodbujati produktivnost ter zasebne in javne naložbe v sektorjih z 
velikim potencialom za rast ter preprečiti nadaljnje pomanjkanje delovne sile v poklicih, 
ki so že zdaj deficitarni;

5. spodbuja države članice ter regionalne in lokalne organe, naj zagotovijo večjo 
učinkovitost politik izobraževanja in zaposlovanja, ki morajo temeljiti na treh temeljnih 
točkah:

– v prihodnost usmerjenem pristopu, ki bolje predvideva razvoj trga dela in je povezan z 
izobraževanjem in usposabljanjem,

– večjem vključevanju vseh ustreznih javnih in zasebnih zainteresiranih strani, kot so 
učitelji, starši, študenti, podjetja, šole in mladinske organizacije, vključno z 
nevladnimi organizacijami,

– regionalnem pristopu, ki zagotavlja mehanizme za boljše prepoznavanje težav, kar 
omogoča učinkovitejše sprejemanje odločitev in jasnejši pregled nad potrebami po 
usposabljanju v tesnem sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi;

meni, da bi bilo treba v okviru celostnih strategij teritorialnega razvoja upoštevati lokalne 
potrebe in teritorialne posebnosti, kar bi omogočilo opredelitev delovnih mest, zlasti v 
inovativnih sektorjih, kot so zeleni segmenti in socialna podjetja;

6. poziva k skupnemu delovanju evropskih skladov, zlasti instrumentov kohezijske politike, 
ESS in ESRR, za spodbujanje naložb za rast in delovna mesta ter iskanje hitrih rešitev za 
ta zaskrbljujoči položaj; poudarja, da so majhna in srednja podjetja gonilna sila Evrope, 
temelj zaposlovanja in glavna pot iz krize; zato meni, da jim je treba zagotoviti boljši 
dostop do financiranja in poslovnega okolja, v katerem delujejo; spodbuja Evropsko 
investicijsko banko, naj vlaga v ustvarjanje delovnih mest za mlade, ob tem pa računa na 
stranske koristi, pod pogojem, da posojila zagotovi predvsem malim in srednjim 
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podjetjem; poziva, naj se posebna pozornost nameni regijam, ki jih je najhuje prizadela 
brezposelnost med mladimi, in poudarja, da lahko evropski strukturni in investicijski 
skladi pomagajo podjetjem, zlasti majhnim in srednjim, pri zaposlovanju mladih in 
zmanjševanju brezposelnosti mladih, ter pri sprejemanju potrebnih ukrepov za trg dela, 
izobraževanje in usposabljanje, katerih cilj je podpreti prehajanje delavcev na lokalne trge 
dela, ko si pridobijo nove kvalifikacije in se odprejo nova delovna mesta (vključno z 
zelenimi delovnimi mesti in delovnimi mesti, ki so potrebna zaradi demografskih trendov, 
novih tehnologij in diverzifikacije zaposlitev na podeželju); poziva države članice ter 
regionalne in lokalne organe, naj določijo celostne strategije teritorialnega razvoja, 
vključno s komponentami usposabljanja in zaposlovanja, pri čemer naj najprej sprejmejo 
ukrepe za preprečevanje osipa, in ustvarjajo poti za zaposlovanje mladih;

7. pozdravlja ukrepe Komisije za boj proti brezposelnosti mladih, ki bi morali skupaj s 
pobudo EU za zaposlovanje mladih in zlasti z jamstvom za mlade v skladu s strategijo 
Evropa 2020 prinesti rešitve za spodbujanje ustvarjanja dostojnih, kakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest ter enakih priložnosti za mlade, kar bo podprlo socialno 
vključevanje, zmanjšalo negotovost glede zaposlitve in tveganje za revščino ter mladim 
zagotovilo občutek dostojanstva in neodvisno življenje, hkrati pa pomagalo v boju proti 
begu možganov; meni, da bi morali takšni ukrepi spodbujati in krepiti tudi obstoječe 
programe mobilnosti ter boljše priznavanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij v EU ter 
spodbujati čezmejno in medregijsko sodelovanje ob hkratnem zmanjševanju obstoječih 
upravnih ovir in odstranjevanju sedanjih ovir za vajeništva, pripravništva in delovne 
prakse, kar bo pomagalo učinkoviteje odpravljati geografska neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem po delovnih mestih v okviru časovnega načrta o prihodnosti ekonomske 
in monetarne unije, ki bo bolj utemeljena na ekonomski, socialni in teritorialni koheziji; 
poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj hitro izvedejo ukrepe, določene 
v shemi jamstva za mlade, in spodbudijo izmenjavo uspešnih modelov, ki so imeli 
pozitiven vpliv v smislu zmanjševanja brezposelnosti med mladimi, zlasti v skupini 
mladih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo; ugotavlja, da je 
financiranje za boj proti brezposelnosti mladih nezadostno, in poudarja, da predlagano 
financiranje pobude za zaposlovanje mladih v EU v višini 6 milijard EUR za obdobje 
2014–2020 ne zadostuje, da bi imel kak občuten učinek na položaj mladih.
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