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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen socialne, ekonomske in teritorialne kohezije Evropske unije pri doseganju 
ciljev strategije EU za mlade, med katere sodijo ustvarjanje več enakih priložnosti za vse 
mlade, spodbujanje socialnega vključevanja in solidarnosti za vse mlade, zmanjšanje 
tveganja revščine ter povečanje deleža zaposlenega prebivalstva, in sicer ob upoštevanju 
trenutnih ukrepov za zmanjšanje dolga, vse večje brezposelnosti med mladimi ter razlik v 
stopnji zaključene izobrazbe in usposobljenosti;

2. poudarja pomen brezpogojnega ustvarjanja kakovostnih delovnih mest, na katerih bodo 
mladi na podlagi sektorske kolektivne pogodbe uživali vse pravice zaposlenih;

3. meni, da bi z zgodnjim ukrepanjem prešli z zdravljenja simptomov večgeneracijske 
prikrajšanosti na prepoznavanje in upravljanje tveganj v rani mladosti;

4. predlaga, naj se kot najučinkovitejši korak za doseganje ciljev razvije okvir, ki bi rezultate 
izrecno povezoval z napredkom pri izvajanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah, ter meni, da mora biti politika mladih čvrsta in merljiva;

5. ugotavlja, da bi vlada najlažje na ravni mest in regij ocenila lokalne trge dela in 
izoblikovala programe za mlade, ter poudarja, da so mladi za svoje skupnosti pomembni;

6. poziva Komisijo in države članice, naj zberejo vsa sredstva, ki so na voljo zlasti v okviru 
strukturnih skladov, za obsežen program, ki bi spodbudil naložbe v delovna mesta, da se 
zniža nesprejemljivo visoka stopnja brezposelnosti med mladimi;

7. predlaga, naj se z učinkovitejšo rabo Evropskega socialnega sklada ustrezno financira 
jamstvo za mlade.


