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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 državami 
članicami, saj v njih ta stopnja sega od manj kot 15 % do več kot 55 %, ter na številne 
mlade, 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) ter ogrožajo 
sam evropski projekt, saj ogrožajo gospodarski razvoj in sposobnost preživetja združene 
Evrope na področju kakovosti življenja in delovnih pogojev ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo regij Evrope, kot je predvidena v členu 174 PDEU;

2. poudarja, da so glede na potrebo po večji dinamiki gospodarske dejavnosti, ki je pogoj za 
vsako rešitev ustvarjanja zanesljivih in trajnostnih delovnih mest, te razmere posledica 
strukturnih vprašanj, ki izhajajo iz politik izobraževanja in zaposlovanja, ki jih je treba 
popraviti, kar terja novo generacijo privlačnejših pedagoških strategij, ki so bolj povezane 
z regionalnim ozadjem in ki spodbujajo izvajanje učinkovitejših strategij za prehod v 
delovno življenje (z močnimi povezavami med šolo in delom), ter razvoj varnejših 
poklicnih poti;

3. ob upoštevanju predvidevanj, da se vsako leto ukine 15 % delovnih mest in prav toliko 
spet ustvari, meni, da sta za resnično učinkovito politiko zaposlovanja potrebna celovita 
vizija in predvidevanje sprememb;meni, da so potrebne politike kvalifikacij, ki učinkovito 
spodbujajo začetno in stalno prilagajanje spretnosti potrebam podjetij in gospodarstva v 
vseh regijah Unije;

4. 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 deležnikov; in 
regionalnem pristopu, ki zagotavlja mehanizme za boljše razumevanje težav in 
učinkovitejše sprejemanje odločitev ter večjo prepoznavnost potreb po kvalifikacijah;

5. poziva k skupnemu delovanju evropskih skladov, zlasti instrumentov kohezijske politike, 
kot sta ESS in ESRR, kot prednostnemu odzivu na to težavo;

6. pozdravlja napoved Komisije, da bo junija sprejela sveženj ukrepov proti brezposelnosti 
mladih, ki po pobudi za zaposlovanje mladih v EU in predvsem po „jamstvu za mlade“ v 
skladu s strategijo Evropa 2020 prinaša rešitve, ki spodbujajo ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest, zmanjšujejo negotovost, krepijo programe mobilnosti v EU in spodbujajo 
večje medregionalno sodelovanje v okviru časovnega načrta o prihodnosti ekonomske in 
monetarne unije, ki še bolj temelji na ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.


