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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: 

A. ob upoštevanju Sporočila Komisije o strategiji Evropske unije za alpsko regijo 

(COM(2015)0366) in priloženega akcijskega načrta; 

B. ker je alpska regija med najbolj dinamičnimi, inovativnimi, produktivnimi in 

konkurenčnimi regijami v Evropi, za katero so značilna pomembna industrijska 

območja in številni centri odličnosti ter edinstvene geografske, naravne in gospodarske 

danosti, vključno z lokalnimi proizvodi ter elementi zgodovinskega pomena, krajino in 

kulturo; 

C. ker zamisel o makroregionalni strategiji temelji na potrebi po boljšem sodelovanju in 

usklajevanju na nekaterih čezmejnih območjih, s čimer bi skupne izzive lahko 

obravnavali učinkoviteje in uspešneje kot z ukrepi posameznih akterjev, in na želji po 

tem, da probleme rešuje sorazmerno majhna skupina držav in regij, s čimer bi v praksi 

omogočili večjo kohezijo med državljani v Evropski uniji; 

D. ker se različni tipi območij, ki so značilna za alpsko regijo, kot so gorska območja, 

alpsko predgorje, podeželje in mestna območja, precej razlikujejo med seboj; 

E. ker je potreben specifičen odziv na raznolike izzive, s katerimi se srečuje alpska regija, 

kot so: globalizacija, negativni demografski trend, vključno z nizkimi stopnjami 

rodnosti in staranje prebivalstva, majhna gostota prebivalstva, beg možganov, novi 

migracijski trendi, gospodarska kriza ter ekonomske in demografske razlike, podnebne 

spremembe, večja tveganja za naravne nesreče, energetski izzivi, sezonskost pri 

zaposlovanju in dohodkih ter opravljanje več dejavnosti hkrati, zmanjšanje količine 

odpadkov in potreba po zagotavljanju trajnostne uporabe virov; 

F. ker so demografske spremembe, za katere so značilni zlasti staranje prebivalstva, nizka 

stopnja rodnosti in odseljevanje, pa tudi nizka gostota poselitve na gorskih območjih 

glavni izzivi za alpsko regijo in vplivajo na spremembe na trgu dela, naložbe in 

zagotavljanje javnih storitev; 

G. ker imajo postopno vzpostavljena medgeneracijska povezanost, močne družinske vezi 

in družinska podjetja v alpski regiji velik gospodarski pomen; 

H. ker je nizka gostota poselitve med drugimi dejavniki povezana s pomanjkanjem 

osnovnih storitev za prebivalce; ker so gorska območja v slabšem položaju, kar zadeva 

zagotavljanje socialnih storitev in zdravstvene oskrbe; 

I. ker se bodoči razvoj alpske regije povezuje s podeželskimi regijami, podeželskim 

razvojem in „prihodnostjo vasi“ ter kmetijstvom; 

J. ker je temeljna pravica do prostega gibanja oseb v mejnih regijah osnovni pogoj za 

uresničevanje ciljev ekonomske, socialne, teritorialne ter okoljske kohezije, s tem pa za 

trden in trajnosten razvoj in konkurenčnost ter pravičen dostop do zaposlitve; 
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K. ker so prebivalci podgorskih območij med najrevnejšimi v gorski regiji in je tveganje 

brezposelnosti zanje visoko, kar vodi v upadanje prebivalstva, saj se tradicionalna 

proizvodnja seli in koncentrira na mestnih območjih; 

L. ker se je treba pri strategiji za alpsko regijo zgledovati po uspešno vzpostavljenih 

makroregionalnih strategijah za regijo Baltskega morja, Podonavsko regijo ter 

jadransko-jonsko regijo; 

M. ker je na gorskih območjih, zlasti najbolj oddaljenih regijah, stopnja izobrazbe pogosto 

nižja in primanjkuje kvalificirane delovne sile, javne storitve so manj zgoščene, 

razpoložljivost širokopasovne povezave pa slaba; ker je gospodarstvo na dostopnejših 

območjih ponavadi bolj dinamično in lahko privabi več naložb; 

N. ker bi morali v strategiji za alpsko regijo prednostno obravnavati področja, ki bi jim s 

tem zagotovili resnično dodano vrednost in več regionalne konvergence; 

O. ker bi bilo treba finančne vire usmeriti v posebne potrebe gorskih območij; 

1. pozdravlja sporočilo Komisije in akcijski načrt za alpsko regijo, vendar poudarja, da je 

treba še bolj okrepiti socialno razsežnost in s tem zagotoviti model rasti, ki omogoča 

trajnostno rast, socialno vključenost in socialno varstvo za vse, zlasti na obmejnih 

območjih; vztraja, da je treba podpirati vzpostavitev socialne infrastrukture in 

spodbujati socialne naložbe; 

2. poudarja, da je treba okrepiti gospodarski potencial strateških sektorjev (kmetijstvo, 

gozdarstvo, trajnostni turizem, prijazen do vseh generacij, trajnostna energetika, 

biogospodarstvo, ekološki proizvodi, zdravstvo in najnovejša tehnologija) z močno 

podporo malim in srednjim podjetjem, vključno z družinskimi podjetji v tej kategoriji, 

in spodbujanjem socialnega podjetništva v sodelovanju z raziskovalnimi središči, da bi 

oblikovali medregionalne mreže in povezave; poudarja, da je treba spodbujati lokalno 

proizvodnjo in podpirati nove naložbe, na primer tako da se mladim podjetnikom 

omogoči dostop do kreditov, pa tudi za ustvarjanje delovnih mest ob upoštevanju 

agende Mednarodne organizacije dela ter s spoštovanjem kolektivnih pogajanj in 

obstoječih kolektivnih pogodb; 

3. poudarja pomen čezmejne in drugih oblik regionalne identitete; 

4. poudarja, da je treba zagotoviti kakovostne javne storitve, ki bodo dostopne in cenovno 

sprejemljive za vse, zlasti na področju izobraževanja, zdravstva, socialnih storitev in 

mobilnosti; poudarja, da je treba razviti infrastrukturo in tehnologije, ki zagotavljajo 

razpoložljivost trajnostnih storitev, narejenih po meri prebivalcev alpske regije; poziva 

države članice te regije, naj bolje upoštevajo potrebe prebivalcev najbolj obrobnih 

območij; 

5. poudarja, da je treba uvesti učinkovite instrumente, vključno z ustreznimi 

inšpekcijskimi pregledi in kontrolami, da se zagotovijo dostojne delovne in življenjske 

razmere za sezonske delavce v alpski regiji ter prepreči zloraba sezonske zaposlitve; 

poudarja, da je treba zagotoviti spoštovanje pravic delavcev, delovnih standardov in 

visokokakovostnih delovnih razmer na splošno; 
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6. poudarja, da je treba okrepiti prilagodljivost delovne sile z nadgradnjo spretnosti, 

vseživljenjskim učenjem in večjezičnostjo ter sprejeti načrte za krepitev dobrih delovnih 

razmer, socialne varnosti, enakosti spolov in dostopnosti za invalide; 

7. vztraja, da je treba s strategijami pametne specializacije in krepitvijo vezi med 

dopolnilnimi prednostmi in interesi alpske regije ustvariti okolje, ki bo naklonjeno 

inovacijam in raziskavam, ter poudarja nujnost regionalnega grozdenja za ustvarjanje 

trajnostne mreže raziskav, znanosti in gospodarstva; poudarja, da so višja raven socialne 

pomoči, kvalificirana in izobražena delovna sila, inovativna podjetja in edinstvene 

geografske značilnosti konkurenčna prednost za alpsko regijo; 

8. opozarja, da je treba spodbujati usposabljanje na več področjih in usposabljanje, 

prilagojeno potrebam trajnostnega trga dela in v prihodnost usmerjenih strateških 

sektorjev, za kar so zlasti potrebni posebni centri za usposabljanje ter regionalni, 

večjezični in spletni center za zaposlovanje; meni, da bi moralo biti vajeniško 

usposabljanje usmerjeno in bi ga bilo treba zagotavljati v skladu s potrebami na trgu 

dela; 

9. poudarja, da lahko s trajnostnim turizmom, lokalno proizvodnjo in učinkovitimi sistemi 

javnega prevoza zmanjšujemo odseljevanje prebivalstva in ohranjamo delovna mesta v 

regiji; 

10. poudarja, da med izobraževalnimi ustanovami vlada konkurenca, zaradi česar bi morale 

biti deležne posebne podpore samo, če je mogoče dokazati, da so nujno potrebne zaradi 

zagotavljanja kakovosti in iz ekonomskih razlogov; 

11. poziva k bolj trajnostnim in učinkovitim prometnim povezavam znotraj regije in s 

preostalo Evropo ter spodbujanju njihove intermodalnosti za razvoj regije in dobrobit 

prebivalcev; poudarja, kako pomembno je podpreti usklajene nadnacionalne politike in 

nove pristope glede delitve odgovornosti in poštenega sodelovanja med območji, kot so 

vertikalne povezave med večjimi mesti ter podeželskimi, gorskimi in turističnimi 

območji; 

12. poudarja pomen zagotavljanja dostopa do širokopasovnega interneta in s tem do 

digitalnih in internetnih storitev ter dela na daljavo in drugih možnosti osebam, ki živijo 

na območjih, oddaljenih od mestnih središč, da bi jim omogočili dostop do spletnih 

ponudb za delovna mesta, tudi tistih, ki so objavljena na spletnem portalu EURES, pa 

tudi dostop do številnih drugih spletnih storitev, ki nam lajšajo vsakdanje življenje, 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, zvišujejo storilnost delovne sile in dohodke, 

pomagajo premoščati digitalni razkorak ter spodbujajo socialno in ekonomsko 

vključevanje vseh; poudarja, da je treba šole, univerze in raziskovalna središča bolje 

povezati ter spodbujati programe e-učenja, inovacije in razvoj regionalnih strokovnih 

grozdov in regionalnih družb, pa tudi razviti celovit koncept „digitalne vasi in regije“, ki 

omogoča trajnostno, vzdržno in družinam prijazno okolje; 

13. poudarja socialno razsežnost skupne alpske strategije ter tudi na tem področju poziva k 

razvoju inovativnega sodelovanja, na primer s spodbujanjem demografskega razvoja s 

kolaborativnimi ukrepi, da se zagotovi varna in celovita porodniška oskrba na 

podeželskih gorskih alpskih območjih; 
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14. opozarja, da je treba načelo o univerzalnem dostopu do javnih storitev zagotoviti na 

vseh območjih EU in pri tem poudarja, da morajo države članice in regije spodbujati 

alternativne in inovativne rešitve za gorska območja, vključno z rešitvami po meri, po 

potrebi prilagojenimi lokalnim in regionalnim potrebam; 

15. poudarja, da je treba spodbujati proizvodne modele, ki temeljijo na pristopu krožnega 

gospodarstva, podpirati energetsko učinkovitost in gradnjo zelene infrastrukture za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih virov ter zagotoviti nove možnosti za 

turizem in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest; 

16. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za horizontalno in vertikalno vključevanje načela 

enakosti spolov v vsa področja politike in podpira ukrepe vključevanja, ki zajemajo 

posebej ženske v gorskih regijah, da bi odpravili vsa morebitna neravnovesja; 

17. poudarja socialno, kulturno in ekonomsko razsežnost alpskih tradicij in običajev, ki bi 

jih bilo treba v vsej raznolikosti spodbujati tudi s prizadevanji na čezmejni ravni; 

18. poziva, naj bodo regije, občine in državljani vključeni v vse pobude alpske strategije 

EU, saj so nujna podlaga za njihovo uspešnost. 
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